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Sammanfattning
Examensarbete är utfört för Gothia System Office AB och innebar att analysera och ta fram ett exempel
på hur parallellpublicering fungerar.

Parallellpubliceringsexemplet är baserat på Oracle 8.1.7 databas som är implementerad med testdata via
script. Själva Parallellpubliceringsprogrammet är skrivet i Java och dess uppgift är att publicera data från
databasen med olika utseende beroende på vad man skall använda det till. Utmatning av data från
databasen sker via XML som sedan tillförs ett XSL style sheet, eller bearbetas om, av Java-applikation
för det slutgiltiga målet.

Programvaran som används för att utveckla Java-applikationen är JDeveloper 3.2 och för att framställa
dataanalysen, UML = Unified Modeling Language, så används Together 5.02.
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3 Ordförteckning

CSS Cascading Style Sheet

CSV Comma Seperated Variables

DTD Document Type Definition

fk Forenkey

HTML Hypertext Markup Language

JDBC Java Database Connectivity

PDF Portable Document Format

pk Primarykey

SDK Software Development Kit

SQL Structured Query Language

UML Unified Modeling Language

XML Extensible Markup Language

XSL Extensible Style Sheet Language
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4 Inledning

4.1 Historik

Vad är ett parallellpubliceringsprogram?

Med parallellpublicering menas att man skall kunna hämta data från en databas och ge den hämtade
informationen olika utseende beroende på vad man skall använda den till.

Ett exempel för att tydliggöra det hela.

Bild 1: Bild över Parallellpublicering

I detta exemplet så förs data in till databasen på olika sätt och tas ut till olika mål. Dessa måls utseende
styrs av ett så kallat XSL style sheet eftersom man i alla output-alternativen använder sig av XML.

Man kan använda parallellpublicering till flera olika typer av media bla mobiltelefon och PDA,(Personal
Digital Assistent). Tidningar använder sig också av en typ av parallellpublicering tex GP, Göteborgs
Posten.

Det finns egentligen inga begränsningar i vilken form man kan stoppa in och ta ut data ur ett
Parallellpubliceringsprogram.

4.2 Problembeskrivning

Hur går man tillväga för att skapa ett parallellpubliceringsprogram?

Ett litet exempel skall skapas för att bevisa tillvägagångssättet.
I detta exempel vill man kunna ta fram samma data och antingen kunna lägga upp den på webben med
ett visst utseende, kunna skapa en fil som skall skickas iväg för tryck med ett annat utseende eller skapa
en CSV-fil*. Övriga önskemål är även att programmet skall kunna ta in data till databasen via en fil,
uppdatera data via fil, applikation eller interaktiv SQL och ta bort data via applikation eller interaktiv SQL.

* En CSV-fil, (CSV = Comma Seperated Variables) innehåller data som är avgränsat med ett kommatecken mellan varje kolumn.
Skulle datat vara i textformat så är det även inneslutet av citattecken, (”data”). Detta filformat kan användas tex i Excel.
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4.3 Programvaror och språk

Databashanteraren som används är Oracle8i (8.1.7) och språken Java, XML och SQL.

Själva applikationen är skriven i Java, dataflödet, (input/output), är skrivet i XML och utseendet styrs av
en XSL-fil om publiceringsområdet innehåller XML.

Verktyget som används för att skapa programmet är JDeveloper 3.2. och Together 5.02.
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5 Inlärning av dataspråk och

programvaror

Fyra viktiga områden som man måste ha en viss insyn i för att kunna konstruera denna typ av
parallellpubliceringsprogram är följande
XML, Java, SQL och Oracle.

Dessutom måste man ha ett grepp om hur det fungerar när man skall kombinera dessa områden.

Den första inlärningsfasen blev att greppa områdena XML och Oracle eftersom Java och SQL ansåg jag
mig har tillräckliga förkunskaper i.

5.1 Förståelse om XML

För att få en grundläggande kunskap inom XML så studerades boken "Teach Yourself XML in 24 Hours"
av Charles Ashbacher från pärm till pärm. En del utav exemplen i boken testkördes för att få mer inblick i
hur det verkligen fungerar.

Följande viktiga områden för att framställa ett Parallellpubliceringsprogram med hjälp av XML erhölls ur
denna bok.1

- Vad gör XML så användbart vid parallellpublicering?

XML är en utvidgning av HTML och använder sig av samma generella taggnotering.

Några ut av de väsentliga saker som skiljer XML från HTML är:

 -  att XML tillåter att du själv definierar dina taggar.
 -  att XML har en regel som säger att varje öppningstagg måste ha en matchande sluttagg.

Detta gör att XML är mer anpassningsbart när det gäller ut- och inmatning av data från och till en
databas. Eftersom taggarna kan sättas till samma namn som attributen i databasen så är det mycket
flexibelt, se bilaga 6.

XML delar också upp taggarna i en hierarki som kan bestå av förälder/barn eller syskon/syskon. Detta
underlättar markant när man jobbar gentemot en databas.

XML-strängen i Parallellpubliceringsprogrammet har följande hierarkiska trädstruktur:
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Bild 2: XML-hierarki

Taggen XML är alltså förälder till taggen ROW som i sin tur är förälder till det övriga taggarna som är
syskon med varandra. ROW har också ROW syskon fast detta finns dock inte med på bilden.
Andledningen till att PRODNR och CATEGORYNR upprepar sig är att det är primär- respektive
främmande nycklar mellan tabellerna i databasen.

Taggen ROW har även en siffra efter sig så att man kan skilja syskonen åt. Detta är alltså raderna som
genereras från databasen.

Denna hierarki kan sedan beskrivas i DTD, Document Type Definition. Ett DTD är något som varje XML-
fil bör ha och inte bara för att definiera trädstrukturen utan även för att bestämma vad taggarna får
innehålla.

Följande exempel är hämtat ur "Beginning XML" by David Hunter s3504 :

<!ELEMENT Book EMPTY >
<!ATTLIST Book

isbn CDATA # REQUIRED
title CDATA # REQUIRED

 author CDATA # REQUIRED
pages CDATA # IMPLIED
price CDATA # IMPLIED

>

Här sätts alla regler för XML-filen. I exemplet ovan så kan man läsa ut följande om DTD:
XML filen har en föräldertagg som heter Book.
Book innehåller en lista av flertalet barntaggar.
Alla barntaggarna är av attributtyp CDATA vilket innebär att de bara innehåller en enkel text sträng.
Vissa barntaggar måste alltid vara med därför står det # REQUIRED efter dem och några är val fria och
de är deklarerade med # IMPLIED.
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Detta är alltså reglerna för hur XML-filen skall se ut i exemplet. Parallellpubliceringsprogrammets DTD
som bygger på detta exempel finns att se i bilaga 1.

Följande kod sammanfogar XML-filen tillsammans med DTD:

<!DOCTYPE XML SYSTEM "file:///P:\projekt\exjobb\xml-filer\databaseDTD.dtd">

Här anges alltså var DTD-filen finns lagrad.

- Vad gör XSL style sheet så användbart istället för CSS?

XSL style sheet är en utvidgning av CSS.
Till skillnad från ett CSS style sheet så kan man med ett XSL bestämma både värdet på texten mellan
taggarna och dess utseende.

Med värde menas att man tex kan ta med enbart det taggar som man själv anser viktiga. Detta medför att
man kan ändra en XML-fil till ett annat format om man tex vill hämta ut data från en databas och köra in
det i en annan databas som har en annan struktur. Style sheet gör då om XML-filen till det önskade
formatet.

Att förändra utseendet med hjälp av ett XSL style sheet gör att man kan få den storlek, färg, font och
placering av texten som man vill ha.

Koden för de XSL style sheet som används i Parallellpubliceringsprogrammet finns i bilaga 2.

- Hur gör man för att foga samman en XML-fil och XSL-fil i en HTML-fil?

Ur "Teach Yourself XML in 24 Hours" tillämpades exemplet "Listing 12.3 The HTML File That Receives
the Data from the XSL Template and Displays the Output"1 för att koppla ihop XML-filen och XSL style
sheet:et med en HTML-fil. Exemplet såg ut på följande vis:

 1:<html>
 <!-- This file is the HTML that will ultimately be
       displayed. Most of it will be created by the action of
       the template file of listing12-2 on the data file
       in listing12-1.

 -->
 2:<head>
 3:<title>Trying</title>
 5:<script language=JavaScript>
 6:<!--
 7:function StartUp()
 8: {
 9:  var DataSource = new ActiveXObject("microsoft.xmldom");
 10: DataSource.load("xmlhour13-1.xml");
 11:  var XslStyle=new ActiveXObject("microsoft.xmldom");
 12:  XslStyle.load("xmlhour13-2.xsl");
 13:document.all.item("xslcontainer").innerHTML=
      DataSource.transformNode(XslStyle.documentElement);
 14:}
 15://-->
 16:</script>
 17:</head>
 18:<body onLoad="StartUp()">
 19:<span id="xslcontainer"></span>
 20:</body>
 21:</html>
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Vid raden 10: DataSource.load("xmlhour13-1.xml"); läggs själva XML-filen in och vid raden
12:  XslStyle.load("xmlhour13-2.xsl"); läggs XSL-filen in i HTML-filen.

Detta är alltså dessa rader som hela tiden skall förändras när man lägger ut ny data på nätet med hjälp
av Parallellpubliceringsprogrammet.

För framställning av XML-filer som skall komma ut för tryck med hjälp av Parallellpubliceringsprogrammet
användes även exempel ur följande bok:

"XML Unleashed" by Michael Morrison
Exempel "LISTING 11.4 The Vehicles XSL Style Sheet(Vehicles.xsl)"2

Detta exemplet visar hur man skapar en grafisk tabell. Detta exempel har tillämpats just på
Parallellpubliceringsprogrammets table XSL style sheet se bilaga 2.

Exempel "LISTING 11.5 The Resume XML Documentation (Resume.xml)"2

Exemplet visar hur man direkt kan sammanfoga ett XSL Style Sheet med XML-filen genom följande
program kod:

  <?xml-stylesheet href="Resume.xsl" type="text/xsl"?>

Resume.xsl är själva style sheet filen och text/xsl beskriver att filen är en text fil och en XSL-fil.

Detta är de här delarna inom XML som man behöver kunskap i för att skapa ett
Parallellpubliceringsprogram.

5.2 Förståelse om Oracle

Oracle har en infrastruktur för XML och Java. I infrastrukturen ingår bland annat:

• SDK
• XML Parser for Java
• XML SQL Utility for Java
• Olika bibliotek bland annat för att kunna skapa och köra Java applikationer i JDeveloper.

SDK används för att man skall kunna kompilera och köra Java programmet som man har skapat.

XML Parser for Java används när man skall implementera data till en Oracle8i databas via en XML-fil.
Den analysera XML:en och skickar vidare förfrågningen till XML SQL Utility.

XML SQL Utility for Java används för att kommunicera med databasen. Den skickar SQL förfrågningen
till den underliggande Oracle8i databasen som i sin tur returnerar svaret till XML SQL Utility. Därefter
returnerar XML SQL Utility:n i sin tur data som en XML-formaterad text.

I Parallellpublicerings exemplet så kommunicerar Java-applikationen direkt med XML SQL Utility for Java
genom en SQL förfrågning, se Bild 3.
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Bild 3: Hur XML SQL Utility for Java kommunicerar med en Oracle8i databas.9

De bibliotek som används för att skapa Parallellpubliceringsprogrammet är följande:

JDeveloper Runtime
Oracle 8.1.7 JDBC
Connection Manger
Swing 1.1.1
SQLJ Runtime
JBO Runtime
Oracle Intermedia
Oracle XML Parser 2.0
Oracle XML SQL Utility
WTG Server

Detta är alltså de delar som tillämpas när Parallellpubliceringssystemet skall köras och kommunicerar
med databasen. Dock inte XML Parser for Java eftersom denna del fick prioriteras bort.

5.3 Hur kombinerar man ihop de olika områdena för att skapa ett
Parallellpubliceringsprogram?

Själva databasen läggs upp med hjälp av SQL-script i parallellpubliceringsexemplet. I vanliga fall skall
programmet kunna göra detta genom att föra in en XML-fil bestående av all väsentlig data.

En Java applikation sköter kommunikationen mellan databasen och användaren. Java-applikationen
kommunicerar med databasen genom SQL kommandon som skickas till XML SQL Utility som i sin tur
skickar frågorna till Oracle 8.1.7. Databasen returnerar data till XML SQL Utility som gör om det till en
XML text sträng. Java-applikationen gör sedan om XML-strängen så att den blir anpassad till det slutmål
som den är avsedd för, bland annat med hjälp av XSL style sheet.

Följande exempel "Generating XML from Query Results and Structuring the Data"9 tillämpades med
vissa förändringar för att få ut en XML-sträng ur databasen.
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import java.sql.*;
import java.math.*;
import oracle.xml.sql.query.*;
import oracle.jdbc.*;
import oracle.jdbc.driver.*;

public class xmlquerydb
{
  public static void main(String args[]) throws SQLException
  {
    String tabName = "emp";
    String user = "scott/tiger";

    DriverManager.registerDriver(new oracle.jdbc.driver.OracleDriver());

    //initiate a JDBC connection
    Connection conn =
      DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:oci8:"+user+"@");

    // initialize the OracleXMLQuery
    OracleXMLQuery qry = new OracleXMLQuery(conn,"select EMPNO,
        ENAME from "+tabName );

    // structure the generated XML document
    qry.setMaxRows(2);  // set the maximum number of rows to be returned
    qry.setRowsetTag("ROOTDOC"); // set the root document tag
    qry.setRowTag("DBROW"); // sets the row separator tag
    qry.setStyle sheet("emp.xsl"); // sets the style sheet

    // get the XML document in string format
    String xmlString = qry.getXMLString();

    // print out the XML document
    System.out.println(" OUTPUT IS:\n"+xmlString);
  }
}

Den gråmarkerade koden gjordes om till följande kod och användes i Parallellpubliceringsexemplet.

qry = new OracleXMLQuery(conn,""+sqlData+"");
qry.setMaxRows(rows);
qry.setRowsetTag("XML");
qry.setRowTag("ROW");
xmlString = qry.getXMLString();

Första del qry = new OracleXMLQuery(conn,""+sqlData+"") anropar databasen och skickar
över SQL förfrågningen. qry.setMaxRows(rows) sätter antalet rader som skall returneras från
databasen. qry.setRowsetTag("XML") sätter namnet på rottaggen för XML-strängen i detta fallet
XML. qry.setRowTag("ROW") sätter namnet på raden i detta fallet ROW.
Slutligen så hämtas XML-strängen med följande kommando xmlString = qry.getXMLString().

5.4 Inlärning av JDeveloper

JDeveloper är ett av Oracles många utvecklingsverktyg. Detta verktyg underlättar markant
programmeringen i Java när man väl kommit på hur det fungerar.
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Fördelen med att använda JDeveloper är att man får en fast databasgrund att utgå ifrån så att man
slipper att göra om databasen varje gång man vill utveckla ett nytt program eller ett så kallat projekt.

Jag följde exemplet i hjälpmenyn i programmet för att lära mig JDeveloper och sedan erhöll jag även en
del handledning av Tamara Kavalic Holmström på Oracle i Mölndal. Dessa kunskaper tillämpade jag
sedan för att skapa mitt Parallellpubliceringsexempel.

Första delen är att skapa ett nytt projekt. I detta projekt sätts själva JDBC:t,(Java Database Connectivity),
så att JDeveloper kan få kontakt med databasen.

Därefter hämtades information under katalogen Building Enterprise Applications with Business
Components for Java för att kunna skapa en Business Component. Alla exempel i JDevelopers
hjälpmenyn utgår ifrån detta projekt. Det som man kan gör ifrån en Business Component är att redigerar i
databasen och sätt upp fast regler för hur den skall se ut.

Den andra delen var att bygga en Java applikation. Med hjälp av katalogen Creating a Java GUI Client for
a Bussiness Logic Tier i hjälpmenyn så kunde jag skapa en applikation som kunde lägga till och ta bort
data ifrån testdatabasen.

När man skapar en Java-applikation med hjälp av JDeveloper så konstruerar man först en startklass och
sedan en klass för GUI:t. Under själva design fliken så kan man sätta ut de knappar,  textfält med mera
som man vill ha i sitt GUI och så skrivs koden automatiskt i klassen.
Detta effektiviserar kodskrivandet markant. Dock tog det lite tid att fundera ut hur man skulle kunna sätta
ut applikationerna fritt på JPanel:n. För till en början så vill de bara hamna i syd, nord, öst eller väst. Detta
visade sig bero på inställningar. Själva layouten var inställd på GridBagLayout denna ställdes istället in på
YXLayout och på så sätt kunde man flytta omkring applikationerna fritt.

Ett av de största problemen som jag stött på med att använda JDeveloper är att göra en
Deploying the Java GUI Application alltså att friställa Java-applikationen från JDeveloper.
Detta kan tyckas vara den mest självklara delen i hela programvaran. För vad skall man annars ha den till
om inte för att skapa program i den?

Slutligen efter många tappra försök så lyckades jag med Tamara Kavalic Holmströms hjälp att få loss min
programvara. Felet visade sig vara att jag inte fyllt i tillräckligt många alternativ under Advancedmenyn.
När jag väl gjort det så fungerade allt som det skulle. Att man skulle göra på detta vis hade man tydligen
missat att skriva in i Hjälpmenyn.

JDeveloper kan klara av att göra mycket mer en det som har förklarats här, men det var stora drag detta
som jag använde mig av för att skapa mitt Parallellpubliceringsprogram.

5.5 Inlärning av Together

Att jag skulle använda Together för att skriva dataanalysen, UML:en, av Parallellpubliceringsprogrammet
kom sig av en slump. Jag och min handledare, Stefan Magnusson, besökte ett Java seminarium som
Oracle höll på Tyrolen på Liseberg. Här mötte vi några personer som jobbade med att utveckla
elektroniska bromsystem på bilar. De tipsade oss om just Together. Naturligtvis var vi inte sena med att
ladda ner en testlisens på programvaran och efter att ha testat det lite grann så bestämde jag att detta
program måste jag använda.
Tyvärr så varar testlicensen bara i 14 dagar och eftersom programvaran kostade ca 120 000 kr så fick vi
ladda ner 3 testlicenser innan jag var klar med min dataanalys.

Together är en ganska så komplex programvara. Hjälpmeny i denna programvaran var inte den lättaste
att förstå så det var tur att jag hade vissa förkunskaper av ett liknande program nämligen National Rose.

Detta program skulle i första hand användas för att rita diagrammen till Parallellpublicerings exemplet,
men tyvärr så hade de inte stöd för den typ av UML analys som jag använde mig av så alla diagram
kunde inte ritas.

De som kunde ritas var följande:
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• Use Case Diagram
• Collaboration Diagram
• Class Diagram

Grafiken är väldigt snygg i programmet tycker jag, men som med det flesta andra programvaror så har
även detta program brister. När jag skulle rita Use Case Diagrammet så ville inte alla bindestreck mellan
användaren och caset dras korrekt till varandra vilket man kan se under rubriken Data analys av
exemplet.

Vid skapandet av Collaboration Diagram så skapades även metoder i Class Diagram.
När man ritar Class Diagram så skrivs även koden direkt. Här kan man då välja om man vill ha javakod
eller C++. Jag använde mig dock inte av den här koden i mitt Parallellpubliceringsexempel eftersom det
räckte med JDevelopers gratiskod.

Hade man tagit en kurs i detta verktyg så hade man kunnat tillämpa alla dess finesser på ett mycket
effektivare sätt, men jag hade utan tvekan användning utav det när jag gjorde min UML analys av
parallellpubliceringsprogrammet.
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6 Tillvägagångssätt

I det exempel som skall skapas så kommer tyngdvikten ligga i att få ut data från databasen och ge det
olika utseende beroende på var slutmålet är. Därför kommer inte inmatning av data till databasen
beskrivas i detalj.

Följande punkter beskriver hur analysen av exemplet gick till och i vilken ordning de olika delarna
skapades.

• Första uppgiften var att bygga upp en databas med användbar data i. Detta gjordes genom att
analysera en tillhandahållen XML-fil och bygga upp schema utifrån den, (se  Dataanalys av
exemplet). Därefter skrevs de olika SQL scripten, se bilaga 3, och fördes in i databasen. När
detta genomförts hade tabellerna blivit skapta i databasen och nödvändig data i tabellerna har
också tillförts.

(Databasen skapades innan själva Parallellpubliceringsprogrammet eftersom de primära
funktionerna skall gå i första hand. I ett allmänt fall så skall inte detta behövas.)

• En första analys av hur system skall se ut gjordes. UML är metoden som används här och
verktyget för att tillämpa metoden är Together 5.02. Som vanligt när man använder denna metod
så får man göra om analys några gånger innan den stämmer överens med slut produkten.(Se
data analys av exemplet för den slutliga analysen)

• Utförande av teori till praktik.

◊ För att kunna få kontakt med databasen skapas ett nytt projekt i JDeveloper.

◊ Därefter skapades en Bussiness Component.

◊ För att testköra hur utmatningen av XML från databasen fungerade så tillämpades
exemplet som redan nämnts under rubriken Inlärning av dataspråk och programvaror.

◊ Efter att Bussiness Component var klar skulle en Java Application skapas.

� Alla GUI delar skulle nu kodas så att man fick ett användargränssnitt. Detta
arbetades om ett antal gånger efter att logikdelen i programmet var färdigt för att
få det så bra som möjligt.

� Klasserna som styr logiken skull nu kodas och deras struktur styrdes av UML
analysen. Även GUI klassens anrop till logik klasserna styrdes av UML analysen.

◊ Därefter så skapades XSL filerna.

◊ Slutligen skapades ett DTD.

◊ När programmet var klart så skulle det friläggas. I JDeveloper görs detta genom att man
kopierar de nödvändiga biblioteken till en mapp och skapar en bat-fil som innehåller alla
classpath. Sedan kör man programmet fritt som en vanlig java-applikation.
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7 Dataanalys av exemplet

7.1 Databasen

Första analysen av data blir att se över den tillhandahållna XML-filen Katalog.xml och ta ut den
nödvändiga databasstrukturen ur den. Följande slutsatser drogs:
Tre tabeller behövdes skapas vars namn blev följande:
CATEGORY, PRODUCT och CELL.

• CATEGORY skall innehålla kategori namn,(name), och en siffra,(categoryNr), som primärnyckel
för tabellen.

• PRODUCT skall innehålla produktens namn (title), den förklarande texten om produkten (text),
titeln för delarna som skall presenteras för varje version av produkten (celltitle) och primärnyckeln
blir en siffra (ProdNr) tillsammans med en främmande nyckel categoryNr.

• CELL skall innehålla de olika versionerna av produkten dvs ett artikelnummer som primärnyckel
(artNr), för att koppla ihop PRODUCT och CELL på ett korrekt sett så måste även prodNr vara en
primärnyckel här, en text som namn ger artikeln (model) och artikel priset (price).

Denna analys gav följande ER-modell och Dataordlista:

CATEGORY

CELL

PRODUCTHas  / belongs to

Has / belongs to

title

categoryNr
(pk )

name prodNr
(pk )

categoryNr
(fk )

text

artNr
(pk )model

price

celltitle

1 M

1

M

prodNr
(pk )

Bild 4: ER-modell
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Code Type Length Dec Tabel Key Null Domain
categoryNr Int 4 CATEGORY Pk NOT between 1 and 9999
name String 30  CATEGORY  NOT  
prodNr Int 6  PRODUCT Pk NOT between 1 and 999999
text String 500  PRODUCT    
celltitle String 20  PRODUCT  NOT  
categoryNr Int 4  PRODUCT Fk NOT between 1 and 9999
title String 40  PRODUCT  NOT  
artNr String 10  CELL Pk NOT  
model String 40  CELL    
price Int 9 2 CELL   between 1 and 999 milj.
prodNr Int 6  CELL Pk NOT between 1 and 999999

Bild 5: Dataordlista

Koden för att skapa tabellerna i databasen och skriva in informationen i dem se bilaga 3.

7.2 Parallellpubliceringsprogrammet

Vid modelleringen av parallellpubliceringsprogrammet tillämpas Larman´s UML Process.
Följande punkter innehåller processen:

Use Cases
Conceptual Model
System Sequence Diagram
System Contracts
Collaboration Diagram
Class Diagram
Code

En punkt har lagts till innan Use Cases för att förtydliga analysen av systemet:

Use Case Diagram

Punkten Code har dessutom förändrats till att bara visa en datadictionary istället för den slutgiltiga koden.
Det här beslutet togs när det visade sig att koden skulle bli 27 sidor långt och eftersom texten måste
komprimeras så ansåg jag att det inte är så väsentligt att visa hela koden i det här sammanhanget.

Medvetet så har all analys av användargränssnittet uteslutits eftersom Parallellpubliceringsmanualen
visar detta.
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7.2.1 Use Case Diagram

Bild 6:  Use Case Diagram

7.2.2 Use Cases

Use Case: Put in XML-file
Actors: User
Type: secondary
Description: The user opens the program and chooses the XML-file to put in the

database. Then the user pushes enter and the data in the XML-file will be
put in the database.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Use Case: Update data
Actors: User
Type: secondary
Description: The user opens the program and chooses to update data. The user

chooses which data that should be updated and pushes enter. Then the
user changes the data an pushes enter. Now the chosen data will be
updated.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Use Case: Delete data
Actors: User
Type: secondary
Overview: The user opens the program and chooses to delete data. The user 

chooses which data to delete and pushes enter. Marks the data and 
pushes delete. Now the chosen data will be deleted.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Use Case: Choose output data
Actors: User
Purpose: Make a file with data from the database.
Overview: The user opens the program and chooses Choose output data. Then the 

user writes the sqlcode for the data he/she wants to put out of the   
database. Then the user writes the name on the file and if it's required 
he/she chooses a style sheet. Then the user activates the creation and 
the data will be put out in the target.

Type: primary

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Typical Course of Events

Use case: Choose output data

Actor Action System Response

1.This use case begins when a 2.Presents a start window with a menu of
   user opens the program. different chooses.

3.Chooses Choose output data. 4.Shows a window with choices of data to put
out and a textfield to write sqlcode in.

  
5.Writes the sqlcode for which 6.Connects with the database and checks
   data that shell be put out from the                        so that the sqlcode is correct written and
   database.     that some rows are returned.

7.Collects the data from the database as an
   xml-string.

8.Shows a window with choices of targets.
     

9.Choose which target to put the
   data in:

   a. If webb, see section
      Webb target.

   b. If print, see section
      Print target.

   c. If CSV-file, see section
      CSV target.

     
10.Quits the program

11.Opens the file in Explorer.
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Alternative Courses

Line 5: No connection with database. Indicate error.
           Illegal sql code. Indicate error.
           No rows affected. Inform the user and let he/she try again.

Section: Webb target.

Typical Course of Events

Actor Action System Response

1.Choose webb target. 2.Saves the target choice.

3.Shows a window with a text area to write the
file name in.

4.Writes the file name. 5.Checks so that the file doesn't already exist.

6.Shows a window with different style sheet choices.

7.Choose a style sheet. 8.Saves the style sheet choice.

9.Shows a window with al the choices made.

10.Activates the creation. 11.Change the xml-string so that it fits the target.

12.Create a xml-file and add the xml-string.

13.Put the xml-file and the style sheet in the
 html-file.

14.Show the start window.
 
Alternative Courses

Line 4: If the user has written an incorrect file name. Indicate error.
          If the file already exist. Inform the user.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Section: Print target.

Typical Course of Events

Actor Action System Response

1.Choose print target. 2.Saves the target choice.

3.Shows a window with a text area to write the
file name in.

4.Writes the file name. 5.Checks so that the file doesn't already exist.

6.Shows a window with different style sheet choices.
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7.Choose a style sheet. 8.Saves the style sheet choice.

9.Shows a window with al the choices made.

10.Activates the creation. 11.Change the xml-string so that it fits the target.

12.Create a xml-file and add the xml-string.

13.Show the start window.
 

Alternative Courses

Line 4: If the user has written an incorrect file name. Indicate error.
          If the file already exist. Inform the user.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Section: CSV target.

Typical Course of Events

Actor Action System Response

1.Choose print target. 2.Saves the target choice.

3.Shows a window with a text area to write the
file name in.

4.Writes the file name. 5.Checks so that the file doesn't already exist.

6.Shows a window with al the choices made.

7.Activates the creation. 8.Change the xml-string so that it becomes a csv-string.

9.Create a csv-file and add the csv-string to the file.

10.Show the start window.
 

Alternative Courses

Line 4: If the user has written an incorrect file name. Indicate error.
                   If the file already exist. Inform the user.
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7.2.3 Conceptual Model

Bild 7: Conseptual model
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7.2.4 System Sequence Diagrams

:SystemUser

getXMLString()

Choose output data

fileCheck()

makeFile()

Bild 8: System Sequence Diagram

7.2.5 System Contracts

Name: getXMLString()
Responsibilities: Gets the xml-string for the chosen data.
Type: System
Notes:
Cross References: Use Cases: Choose output data.
Exceptions: SQL-code not valid, indicate that it was an error.

No rows affected, inform the user.
Output:
Pre-conditions: rows are known to the system.
Post-conditions:

The FileSupply was associated with the MenuGUI (association formed).

The DatabaseConnetion was associated with the FileSupply (association formed).

MenuGUI.sqlData was set to the input text from the sqlTextArea* (attribute modification).

FileSupply.xmlString was set to the xmlString collected from the database (attribute modification).

DatabaseConnetion.conn was set to the connection made (attribute modification).

DatabaseConnetion.countRows was set to the rows affected (attribute modification).

MenuGUI.message was set to the message returned (attribute modification).

*sqlTextArea har medvetet uteslutits i efterföljande klass diagrammet eftersom inget GUI är medtaget i
analysen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Name: fileCheck()
Responsibilities: Checks if the file exist or not.
Type: System
Notes:
Cross References: Use Cases: Choose output data.
Exceptions: If the file does exist, indicate that it exists.
                   If there is any IO Exceptions, indicate that it was an error.
Output:
Pre-conditions: fileName and filePath is known to the system.
Post-conditions:

The FileSupply was associated with the MenuGUI (association formed).

MenuGUI.testFileName was set to the string returned (attribute modification).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name: makeFile()
Responsibilities: Creates a file of the fileString.
Type: System
Notes:
Cross References: Use Cases: Choose output data.
Exceptions:
Output:
Pre-conditions: Target, style sheet and fileName is known to the system.
Post-conditions:

The FileSupply was associated with the MenuGUI (association formed).

The Target was associated with the FileSupply (association formed).

FileSupply.fileString was set to the file sort chosen (attribute modification).

FileSupply.htmlFile was set if target equals webb (attribute modification).

FileSupply.stringFile was set to the file contents if target equals webb and it was the first time the webb
choice was made (attribute modification).

Target.xString was set to xmlString (attribute modification).

Target.style sheet was set to style sheet (attribute modification).

Target.fileString was set to the new string (attribute modification).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7.2.6 Collaboration Diagram

Bild 9: Collaboration Diagram för getXMLString().

Bild 10: Collaboration Diagram för fileCheck().
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Bild 11: Collaboration Diagram för makeFile().
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7.2.7 Class Diagram

Bild 12: Class Diagram del 1.

Fortsättning:

Bild 13: Class Diagram del 2.

7.2.8 Code

Se bilaga 4.
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8 Hur gick projektet?

Detta kapitel tar upp en slutdiskussion om hur projektarbete har gått.

8.1 Fungerar programmet?

Från början var det tänkt att Parallellpubliceringsprogrammet enbart skulle kunna ta fram data och lägga
upp den på webben med ett visst utseende eller skapa en fil som skall skickas iväg för tryck med ett
annat utseende. Men eftersom vi, min handledare och jag, ville understryka det här med
parallellpublicering så implementerade jag även funktionen med att kunna skapa en CSV-fil.

Utmatning från Parallellpubliceringsprogrammet fungerar som det var tänkt. Själva delen när man skall
skicka iväg data förtryck fungerade inte riktigt som det var planerat. Tanken var att man med hjälp av en
annan produkt skulle kunna köra in den utvunna XML-filen och dess style sheet och få ute det som en
färdig PDF, Portable Document Format. Lösningen blev istället att aktivera XML-filen i Internet Explorer
och sedan skriva ut filen med hjälp av en PDF skrivare, exempelvis Acrobat Distiller, och på så sätt skapa
en PDF- fil.

Förutom det här med PDF så finns det några punkter till som jag hade önskat förbättra
Parallellpubliceringsprogrammet med:

• Man kan göra programmet mer användarvänligt genom att ha fler färdiga SQL val. Helst skall inte
användaren behöva kunna SQL överhuvudtaget.

• Kunde ha gjort om CSV-filen med hjälp av ett style sheet istället för att göra det i Java.

• Att man själv skall kunna ange namnet på det style sheet man vill använda.

• Fixat att göra inmatning till programmet. Här har jag hitta ett färdigt exempel "Writing XML to a
Database Table"9, se bilaga 5, som jag skulle ha kunnat ha utvecklat. Detta exempel visar hur
man kan mata in data till databasen genom en XML fil.

Allt detta hade kunnat åtgärdas om tiden räckt till med som vanligt så måste man begränsa sig
någonstans.

8.2 Projektarbetet i övrigt?

Projektarbetet har varit mycket spännande. Man har verkligen fått en inblick i hur verkligheten fungerar
utanför högskolans skyddade verkstad. Exempelvis det här med att lösa ett problem när det inte finns
någon att fråga. Hur gör man? Jo, det är bara att sticka ner näsan i böckerna eller att söka på nätet och
slutligen så brukar man hitta en lösning eller i alla fall en tes om en lösning.

Nu är det ju som tur är så att jag haft en mycket bra handledare som har ställt upp och om han själv inte
haft svaren så har han hjälpt mig att hitta någon som har det. Bland annat då Tamara Kavalic Holmström
på Oracle som jag har fått störa i tid och otid för frågor om JDeveloper.

Det här med att göra ett examensarbete på egenhand har både sina fördelar och nackdelar. Den stora
fördelen är att man tidsmässigt inte behöver anpassa sig så mycket efter någon annan, men när det
gäller det här med att bolla idéer med någon så blir det lite svårare.

Det är mycket nytt som jag har fått lära mig under denna tid, framför allt om parallellpublicering, Oracle,
XML och Objektorienterad systemutveckling. Allt det här tror jag verkligen att jag kommer ha nytta av
framöver.
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9 Parallellpubliceringsmanual

Detta är start fönstret för Parallellpubliceringsprogrammet Parpub1.

Bild 14: Startfönstret för Parpub1.

Tryck på Choose outputdata för att komma vidare.

Bild 15: Fönster Choose data from database.

I detta fönster formar man själva SQL koden för att få fram den data som man vill ha ut ur databasen.

Fält nr 1:
Här kan man välja att skriva in produktnamnet, produkt numret eller artikel nummer beroende på vad man
skall välja i fält nr 2.

Fält nr 2:
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Här finns fyra färdiga val av SQL kod. I alternativet högst upp får man all information om en produkt, i det
andra får du vilken kategori en viss produkt tillhör, i det tredje får du fram vilken produkt som har ett visst
produkt nummer och i det fjärde får du fram all information om ett specifikt artikelnummer.

Fält nr 3:
Väljer man detta alternativ erhålls SQL koden för att få fram all information i databasen.
Här behövs inte fält 1 fyllas i.

När man valt något utav alternativen i fälten 2 eller 3 så visas SQL koden automatiskt i fält 4:a
Exempel:

Bild 16: Fönster Choose data from database med ett val.

Här är det valt att  få fram vilken produkt som har produkt nummer 5.

Om man missat att fylla i fält 1 innan man aktiverat fält 2 så kan man redigera detta i fält 4:a.
Vill man radera fält 4:a så kan man antigen trycka på det val man gjort och då försvinner texten eller så
kan man välja att aktivera knappen, Previous, i fält 5 så kommer man tillbaks till startfönstret och kan
börja om från början.
Naturligtvis så kan man även bara markera texten och trycka delete för att ta bort den också.

Är det inget utav alternativen ovan som stämmer för det man vill ha ut ur data basen så är det bara att
sätta igång och skriva SQL kod direkt i fält fyra.

För att aktivera SQL koden så trycker man på knappen, Activate, i fält 6.

Om koden skulle vara felaktigt skriven så kommer följande meddelande upp:
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Bild 17: Felmeddelande 1.

När detta händer är det bara att trycka OK och redigera sin SQL kod.

Finns inte det du frågar efter i databasen så kommer följande meddelande upp:

Bild 18: Felmeddelande 2.

Tänk på att felaktiga mellanslag i tex produktnamn kan tolkas som att produkten inte finns i databasen.
Även här är det bara att trycka OK och skriva om SQL koden.

Om allt är korrekt i SQL koden och data:t finns i databasen så kommer ett nytt fönster upp:

Bild 19: Fönster Choose which target for the data.

Här skall man välja i vilket format man vill ha ut data:t.
Väljer man:

• Webb läggs det erhållna i data:t i en XML fil som sedan läggs ut på en HTML fil.

• Print läggs det erhållna data:t i en XML fil.

• CSV-file så skrivs data om till en csv-fil.

Valet görs genom att trycka på Enter efter valet.

Nästa fönster som kommer upp:
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Bild 20: Fönster Write the name on the file.

Skriv in namnet på filen i fältet. (Observera att man inte skall skriva in typen av fil utan bara namnet på
filen.)
Tryck sedan på Create för att namnge filen.

Ifall filen redan existerar så kommer detta meddelande upp:

Bild 21: Felmeddelande 3.

Här kan man då antigen välja att skriv över filen,(Yes), eller att skriva om filnamnet,(No eller Cancel).

Har man angivit ett filnamn som består av felaktiga tecken så kommer detta meddelande upp:

Bild 22: Felmeddelande 4.

Här är det bara att trycka OK och ändra filnamnet.
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Om man valt target Webb eller Print så kommer följande fönster upp:

Bild 23: Fönster Style sheet choices.

Här väljer utseendet på data:t.
Tryck Add efter det style sheet som du vill lägga till.

Bild 24: Fönster This is your order.

Här ser man den slutgiltiga "beställningen" som man skapat.
Filename visar vilket filnamn man valt.
Target visar vilket format man har valt.
Style sheet visar vilket style sheet man valt. Här står det dock igenting om man valt att skapa en csv-fil
eftersom den inte behöver något style sheet.

Om man vill ändra på något innan man lägger ut data kan man stega sig bakåt genom att trycka
Previous. Observera att om man trycker sig ända tillbaks till startfönster så har all information som man
skrivit gått förlorat och om man vill komma tillbaks till order fönstret så måste man göra alla moment en
gång till.
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För att få ut data från databasen tryck på Create knappen.
När data är utskickat så kommer start fönstret upp igen, om man nu vill avsluta så är det bara att trycka
på Quit.

För att överblicka den data man fått ut gör följande:

Öppna Utforskaren gå till katalog xml-filer om du valt target Webb eller Print , alternativt katalog csv-filer
om du valt target CSV-file.

Om man valt Webb som target dubbelklicka på fil 1webb.html för att se på det data du fått ut för det
övriga formaten är det bara att dubbel klicka på den fil som du namngett.

För att omvandla XML-filen till PDF, Portable document format, öppna Arkiv. Välj Skriva ut och ställ
sedan in skrivarnamn på en PDF skrivare exempelvis Acrobat PDFWriter. Kontrollera så att alla
inställningar är korrekta och tryck OK. Spara sedan den nya PDF där du vill ha den.

Se bilaga 6 för att jämföra om man fått ut rätt XML-fil för test1.
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12 Bilagor

12.1 Bilaga 1

DatabaseDTD.dtd

<!ELEMENT XML (ROW)>

<!ELEMENT ROW EMPTY>
<!ATTLIST ROW
  CATEGORYNR (PCDATA) #IMPLIED
  NAME (CDATA) #IMPLIED
  PRODNR (PCDATA) #IMPLIED
  TITLE (CDATA) #IMPLIED
  TEXT (CDATA) #IMPLIED
  CELLTITLE (CDATA) #IMPLIED
  ARTNR (PCDATA) #IMPLIED
  MODEL (CDATA) #IMPLIED
  PRICE (PCDATA) #IMPLIED
>
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12.2 Bilaga 2

Style sheets

tabel.xsl

<?xml version="1.0"?>
<xsl:style sheet xmlns:xsl="uri:xsl">

<xsl:template match="/">
 <html>
  <head>
   <title>Katalog
   </title>
  </head>
  <body>
   <h1 style="background-color: #CCDDFF;
     color: #000000;font-size: 20pt; text-align: center; letter-spacing:
1.0em;">
   Katalog
   </h1>
   <table algin="center" border="5" bgcolor="#FFFFFF">
    <tr>
      <th>ProduktNr</th>
      <th>Produkt</th>
      <th>Beskrivning</th>
      <th>Celltitel</th>
      <th>KategoriNr</th>
      <th>Kategori</th>
      <th>ArtikelNr</th>
      <th>Modell</th>
      <th>Pris</th>
    </tr>
    <xsl:for-each select = "XML/ROW">
     <tr bgcolor="#CCDDFF">
      <td><xsl:value-of select = "PRODNR"/></td>
      <td><xsl:value-of select = "TITLE"/></td>
      <td><xsl:value-of select = "TEXT"/></td>
      <td><xsl:value-of select = "CELLTITLE"/></td>
      <td><xsl:value-of select = "CATEGORYNR"/></td>
      <td><xsl:value-of select = "NAME"/></td>
      <td><xsl:value-of select = "ARTNR"/></td>
      <td><xsl:value-of select = "MODEL"/></td>
      <td><xsl:value-of select = "PRICE"/></td>
     </tr>
    </xsl:for-each>
   </table>
  </body>
 </html>
</xsl:template>
</xsl:style sheet>

onlyxsl.xsl

<?xml version="1.0"?>
<xsl:style sheet xmlns:xsl="uri:xsl">
<xsl:template>
 <xsl:value-of/>
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</xsl:template>

<xsl:template match= "CATEGORYNR">
 <xsl:value-of/>
</xsl:template>

<xsl:template match= "NAME">
  <xsl:value-of/>
</xsl:template>

<xsl:template match= "PRODNR">
<xsl:value-of/>
</xsl:template>

<xsl:template match= "TITLE">
<xsl:value-of/>
</xsl:template>

<xsl:template match= "TEXT">
<xsl:value-of/>
</xsl:template>

<xsl:template match="CELLTITLE">
  <xsl:value-of/>
</xsl:template>

<xsl:template match= "ARTNR">
<xsl:value-of/>
</xsl:template>

<xsl:template match= "MODEL">
<xsl:value-of/>
</xsl:template>

<xsl:template match= "PRICE">
<xsl:value-of/>
</xsl:template>

</xsl:style sheet>

color.xsl

<?xml version="1.0"?>
<xsl:style sheet xmlns:xsl="uri:xsl">
<xsl:template>
 <xsl:value-of/>
</xsl:template>

<xsl:template match="/">
 <html><head><title>HR XML Example</title></head>
  <body bgcolor="#FFFFFF">
   <tabel>
    <tr>
     <td width="40">
     </td>
     <td width="580">
      <h1 style="padding-left: 15px; background-color: #000000;
      color: #8855ee; font-family: Verdana, Arial;
      font-size: 18pt; text-align: center; font-style: italic;
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      letter-spacing: 0.5em">Katalog</h1>
      <xsl:for-each select="XML">
       <xsl:apply-templates select="ROW"/>
      </xsl:for-each>
     </td>
    </tr>
   </tabel>
  </body>
 </html>
 </xsl:template>

<xsl:template match="ROW">
 <n>
  <h2 style="padding-rigth: 30px; background-color: #ffffff;
   color: #22bb44; font-family: Algerian;
   font-size: 15pt; text-align: rigth; font-style: italic;
   letter-spacing: 0.5em">
  <xsl:apply-templates select="CATEGORYNR"/>
  <xsl:apply-templates select="NAME"/>
  </h2>
 </n>
 <n>
  <h2 style="padding-left: 250px; background-color: #ffffff;
   color: #8822ee; font-family: Arial;
   font-size: 12pt; text-align: left; font-style: helvetica;
   letter-spacing: 0.5em">
   <xsl:apply-templates select="PRODNR"/>
   <xsl:apply-templates select="TITLE"/>
  </h2>
 </n>
  <xsl:apply-templates select="TEXT"/>
  <xsl:apply-templates select="CELLTITLE"/>
 <n>
  <h2 style="padding-left: 380px; background-color: #ffffff;
   color: #000000; font-family: Times New Roman;
   font-size: 12pt; text-align: left; font-style: helvetica;
   letter-spacing: 0.0em">
   <xsl:apply-templates select="ARTNR"/>
   <xsl:apply-templates select="MODEL"/>
   <xsl:apply-templates select="PRICE"/>
  </h2>
 </n>
</xsl:template>

<xsl:template match= "CATEGORYNR">Kategorinr:
<xsl:value-of/><br/>
</xsl:template>

<xsl:template match= "NAME">Kategori:<br/>
  <xsl:value-of/><br/>
</xsl:template>

<xsl:template match= "PRODNR">Produktnr:
<xsl:value-of/><br/>
</xsl:template>

<xsl:template match= "TITLE">Produkt:
<xsl:value-of/><br/>
</xsl:template>
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<xsl:template match= "TEXT"><n><h2 style="padding-left: 385px; background-
color: #ffffff;
   color: #000000; font-family: Times New Roman;
   font-size: 12pt; text-align: left; font-style: helvetica;
   letter-spacing: 0.0em">
<xsl:value-of/><br/></h2></n>
</xsl:template>

<xsl:template match="CELLTITLE">
 <n>
  <h2 style="padding-left: 385px; background-color: #ffffff;
   color: #dd2277; font-family: Algerian;
   font-size: 15pt; text-align: left; font-style: italic;
   letter-spacing: 0.5em">
   <xsl:value-of/>
  </h2>
 </n>
</xsl:template>

<xsl:template match= "ARTNR">
<xsl:value-of/>,
</xsl:template>

<xsl:template match= "MODEL">
<xsl:value-of/>,
</xsl:template>

<xsl:template match= "PRICE">
<xsl:value-of/>kr
</xsl:template>

</xsl:style sheet>
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12.3 Bilaga 3

Script

create_table.sql

DROP TABLE category
/

CREATE TABLE category
 (
   categoryNr NUMBER(4) NOT NULL,
   name VARCHAR2(30) NOT NULL
 )
;

DROP TABLE product
/

CREATE TABLE product
 (
   prodNr NUMBER(6) NOT NULL,
   title VARCHAR2(40) NOT NULL,
   text VARCHAR2(500),
   celltitle VARCHAR2(20),
   categoryNr NUMBER(4) NOT NULL
 )
;

DROP TABLE cell
/

 CREATE TABLE cell
 (
   artNr VARCHAR2(10) NOT NULL,
   model VARCHAR2(40),
   price NUMBER(11,2),
   prodNr NUMBER(6) NOT NULL
 )
;

alter_pk.sql

-- Create Primary Key in table category
ALTER TABLE category ADD CONSTRAINT pk_category PRIMARY KEY(categoryNr)
/

-- Create Primary Key in table product
ALTER TABLE product ADD CONSTRAINT pk_product PRIMARY KEY (prodNr)
/

-- Create Primary Key in table cell
ALTER TABLE cell ADD CONSTRAINT pk_cell PRIMARY KEY (artNr,prodNr)
/

alter_fk.sql
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-- Create Foreign Key in table product
ALTER TABLE product ADD CONSTRAINT fk_product FOREIGN KEY (categoryNr)
REFERENCES category (categoryNr)
/

-- Create Foreign Key in table cell
ALTER TABLE cell ADD CONSTRAINT fk_cell FOREIGN KEY (prodNr) REFERENCES
product (prodNr)
/

insert_category2.sql

INSERT INTO category(categoryNr,name)
values
(001,'FRITID')
/

INSERT INTO category(categoryNr,name)
values
(2,'LJUD')
/

INSERT INTO category(categoryNr,name)
values
(3,'RESERVDELAR' )
/

INSERT INTO category(categoryNr,name)
values
(4,'SERVICE')
/

INSERT INTO category(categoryNr,name)
values
(5,'SÄKERHET')
/

INSERT INTO category(categoryNr,name)
values
(6,'TILLBEHÖR')
/

insert_product2.sql

--Insert data in product table
INSERT INTO product(prodNr,title,text,celltitle,categoryNr )
VALUES
(1,'Cykelhållare(Hook On)','Tillverkad av aluminiumrör med gummibelagda
armar. Passar 50 mm dragkula. Hopfällbar. Enkel av- och påmontering.
Spännband ingår i priset.', 'Art.nr Modell Pris',1)
/

INSERT INTO product(prodNr,title,text,celltitle,categoryNr )
VALUES
(2,'Takbox(Easy Pack)','Längd 250 cm. Bredd 70 cm. Höjd 35 cm. Totalvolym 460
liter. Öppnas med hjälp av gaslyftare från sidan. Plats för 7-9 par skidor
(spännband medföljer). Kan även indelas i fack om vardera 230 liter för
sommarbruk. Låsanordning kopplas till bilens centrallås.', 'Art.nr Modell
Pris',1)



45

/

INSERT INTO product(prodNr,title,text,celltitle,categoryNr )
VALUES
(3,'Bilradio(Car Vox)','FM/AM/LV/MV. Ton- och balanskontroll.2x15 W.
Monteringssats med stöldkassett ingår.Högtalare beställes separat.', 'Art.nr
Modell Pris',2)
/

INSERT INTO product(prodNr,title,text,celltitle,categoryNr )
VALUES
(4,'Ljuddämpare(No Noise)','Ljuddämpare som passar de flesta bilmärken.
Tillverkad i rostfritt stål. Monteringssats och pasta medföljer (ange
bilmärke). 10 års garanti.', 'Art.nr Modell Pris',3)
/

INSERT INTO product(prodNr,title,text,celltitle,categoryNr )
VALUES
(5,'Stötdämpare(Shock Absorb)','Gasstötdämpare med kulbultsanslutning
(snedställning till 5 grader). Överbelastningsskydd.Tätning mot damm.
Kvalitetsstötdämpare med 2 års.', 'Art.nr Modell Pris',3)
/

INSERT INTO product(prodNr,title,text,celltitle,categoryNr )
VALUES
(6,'Fördelardosa(Denso Distributor)','Fördelardosa med inbyggd
tändinställningslampa. Insida belagd med antikondensskikt. Får endast
monteras med medföljande packning.', 'Art.nr Modell Pris',4)
/

INSERT INTO product(prodNr,title,text,celltitle,categoryNr )
VALUES
(7,'Oljefilter(Oil Absorb)','Med det nya materialet "Soft absorber" som suger
upp oljan utan att täppa till filtret. Varningsivaren, som medföljer, kan
kopplas till en lysdiod som monteras på intrumentbrädan inne i.', 'Art.nr
Modell Pris',4)
/

INSERT INTO product(prodNr,title,text,celltitle,categoryNr )
VALUES
(8,'Tändstift(Spark Correct)','Keramisk isolator. Fullständig gastäthet med
packningar i kombination med pulvertätning. Elektroder i nickellegerat
stål.', 'Art.nr Modell Pris',4)
/

INSERT INTO product(prodNr,title,text,celltitle,categoryNr )
VALUES
(9,'Brandsläckare (Powder Protection)','Pulversläckare för personbilar.
Tömningstid 20 sekunder. Kastlängd ca 7 m. Vikt 2,3 kg. Monteringssats ingår.
Licenstillverkning.', 'Art.nr Modell Pris',5)
/

INSERT INTO product(prodNr,title,text,celltitle,categoryNr )
VALUES
(10,'Hjulkapslar (Beauty Wheel)','Olackade hjulkapslar i slagtålig plast.
Låsbara fästanordningar medföljer. Säljs endast i satser om 4 st.', 'Art.nr
Modell Pris',6)
/

insert_cell2.sql
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--insert data into celltable

--Cykelhållare(Hook On)
INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('CH-123456','Med säkerhetsspärr',375,1)
/

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('CH-234567','Utan säkerhetsspärr',275,1)
/

--Takbox(Easy Pack)
INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('TB-123456','Vinter 1 fack',3.275,2)
/

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('TB-234567','Sommar 2 fack',3.475,2)
/

--Bilradio(Car Vox)
INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('BR-123456' ,'Med högtalare',1.275,3)
/

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('BR-234567' ,'Utanhögtalare',975,3)
/

--Ljuddämpare(No Noise)

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('LD-123456 ' ,'Mercedes',398,4)
/

INSERT INTO cell CELL(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('LD-234567 ' ,'SAAB',285,4)
/

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('LD-345678','Volkswagen',362,4)
/

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('LD-456789','Volvo',344,4)
/

--Stötdämpare(Shock Absorb)

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
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('SD-123456','SAAB',218,5)
/

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('SD-234567','Volkswagen',229,5)
/

--Fördelardosa(Denso Distributor)
INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('FD-123456','BMW',87,6)
/

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('FD-234567','Fiat',95,6)
/

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('FD-345678','Ford',73,6)
/

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('FD-456789','Mercedes',66,6)
/

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('FD-567891','SAAB',68,6)
/

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('FD-678910','Toyota',84,6)
/

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('FD-789101','Volkswagen',93,6)
/

--Oljefilter(Oil Absorb)

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('OF-123456','Fiat',39,7)
/

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('OF-234567','Ford',42,7)
/

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('OF-345678','Mercedes',55,7)
/
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INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('OF-456789','SAAB',49,7)
/

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('OF-567891','Toyota',53,7)
/

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('OF-678910','Volkswagen',41,7)
/

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('OF-789101','Volvo',48,7)
/

--Tändstift(Spark Correct)

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('TS-123456','Fiat',32,8)
/

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('TS-234567','Ford',34,8)
/

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('TS-345678','Mercedes',32,8)
/

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('TS-456789','SAAB',34,8)
/

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('TS-567891','Volkswagen',32,8)
/

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('TS-678910','Volvo',34,8)
/

--Brandsläckare (Powder Protection)

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('BS-123456','Norton Security',298,9)
/
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INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('BS-234567','Öreryds Brandskydd AB',301,9)
/

--Hjulkapslar (Beauty Wheel)

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('HK-123456','Fiat',198,10)
/

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('HK-234567','Ford',202,10)
/

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('HK-345678','Mercedes',165,10)
/

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('HK-456789','SAAB',177,10)
/

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('HK-567891','Toyota',167,10)
/

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('HK-678910','Volkswagen',183,10)
/

INSERT INTO cell(artNr,model,price,prodNr)
VALUES
('HK-789101','Volvo',199,10)
/
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12.4 Bilaga 4

Datadictionary

Startparpub1

Attributes
MenuGUI frame

Public Methods
static void main(String[] args)
StartParpub1()

MenuGUI

Private Attributes
String fileName
String sqlData
String data
String message
String style sheet
String target
String law
String testFileName

Public Attributes
FileSupply myFileSupply

JPanel menuPanel
JCheckBox utputCheckBox
JLabel headlabel
XYLayout xYLayout1

JPanel outputPanel
JLabel outputLabel
JRadioButton categoryTabel
JRadioButton productTabel
JRadioButton cellTabel
JRadioButton titleRadioButton
JRadioButton prodNrRadioButton
JLabel specificLabel
JTextField specficTextField
JLabel sqldirectLabel
JTextArea sqlTextArea
JButton getDataButton
XYLayout xYLayout2

JPanel filePanel
XYLayout xYLayout3
JTextField fileTextField
JLabel fileLabel
JButton fileButton
JButton cancelfileButton

JPanel stylePanel
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XYLayout xYLayout4
JLabel style1Label
JLabel style2Label
JLabel style3Label
JLabel styleheadLabel
JButton style1Button
JButton style2Button
JButton style3Button
JButton styleCancelButton

 JPanel targetPanel
 XYLayout xYLayout5;
 JLabel targetheadLabel
 JLabel webLabel
 JLabel printLabel
 JButton webButton
 JButton printButton
 JButton targetCancelButton
 JButton outputCancelButton
 JRadioButton categoryNrFRadioButton
 JRadioButton prodNrpRadioButton
 JLabel asciiLabel
 JButton attriiButton

JPanel orderPanel
XYLayout xYLayout6
JLabel orderfileLabel
JLabel oderLabel
JLabel ordertargetLabel
JLabel orderStyleLabel
JButton createOrderButton
JButton orderCancelButton
JButton menuQuitButton

Public Methods
MenuGUI()
void getXMLString()
void fileCheck()
void makeFile()
void clearOutput()
void setCheckButtons()
void fileOutput()
void setOrder()
void radioButtonSet()

Private Methods
void jbInit() throws Exception

FileSupply

Private Attributes
String xmlString
String fileString
String htmlFile
String stringFile

Attributes
DatabaseConnection myDatabaseConnection
Target myTarget
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Public Methods
String dataPutOut(String sqlData)
void createFile(String target, String style sheet, String fileName)
public String getFile(String file,String filePath)

DatabaseConnection

Private Attributes
Connection conn
int countRows
int rows

Public Methods
String putOutData(String sqlData)
void connect()

Target

Private Attributes
String xString
private String fileString
private String style sheet

Public Methods
String targetChoice(String target,String style sheet,String xmlString)
void changeString(String putInData)
void changeToCsv()
String addToHtml(String stringHtml,String fileName)
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12.5 Bilaga 5

Example: Writing XML to a Database Table

import oracle.xml.sql.dml.*;
import java.sql.*;
import oracle.jdbc.driver.*;
import oracle.jdbc.*;
import java.net.*;

public class xmlwritedb
{
  public static void main(String args[]) throws SQLException
  {
    String tabName = "EMP"; // Table into which to insert XML data
    String fileName = "emp.xml"; // XML document filename
    DriverManager.registerDriver(new oracle.jdbc.driver.OracleDriver());

    // Initialize a JDBC connection
    Connection conn =
      DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:oci8:scott/tiger@");

    // Insert XML data from file (filename) into
    // database table (tabName)
    OracleXMLSave save = new OracleXMLSave(conn, tabName);
    URL url = save.createURL(fileName);
    int rowCount = save.insertXML(url);

    System.out.println(" successfully inserted "+rowCount+
                       " rows into "+ tabName);
    conn.close();
  }
}
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12.6 Bilaga 6

test1.xml

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="tabell.xsl" type="text/xsl"?>
<XML>
  <ROW num="1">
<PRODNR>5</PRODNR>
<TITLE>Stötdämpare(Shock Absorb)</TITLE>
  </ROW>
</XML>


