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Examensarbete

Utveckling av gränssnitt för
dokumenthanteringssytem

Sammanfattning

Inom NU-sjukvården finns idag ett större behov av att effektivisera och samla informa-
tion på ett ställe. Genom att överföra dokument i pappersformat till dokument sökbara
på webben, kan en enhetlig struktur skapas. MetaAppen, som har skapats till detta än-
damål, har utarbetats tidigare men inte klarat gällande krav och önskemål. NU-
sjukvårdens förhoppning är att dokumenthanteringssystemet skall kunna skapa en ho-
mogen terminologi av metatermer, s.k. metadata för personal som skall använda sys-
temet. Detta är av vikt när det gäller en enhetlig benämning på data som skall kunna
göras sökbar. Denna studie kommer att fokusera på ett webbgränssnitt för en data-
baskoppling till en MS SQL-databas. Detta kan ses som en del av ett dokument-
hanteringssystem, och hur det skall anpassas till anställda och administrativ personal.

Metoden som vi använt när vi utvecklat prototypen i vårt examensarbete, är kvalitativa
metoder. Genom kravspecifikationens detaljrikedom och det nära samarbetet med IT-
samordnaren Magnus Sandberg, har en dialog skapats. En teoretisk referensram har
framtagits och ligger till grund för genomförandet och resultatet.

Studiens sluttsatser är att prototypen som vi utarbetat fungerar som kravspecifikation
framfört krav på. Det erhållna resultatet innebär en god plattform att utgå ifrån, för yt-
terliggare utveckling av MetaAppen. Studien visar att en förändring av strukturen i da-
tabasen kommer att krävas, på sikt kommer abnormaliteter och felaktigheter att uppstå i
databasen. Vidare krävs ytterligare ett gränssnitt som ger användaren möjligheter att
söka efter ett specifikt dokument, detta kan återigen skapa ett examensarbete.

Nyckelord: NU-sjukvården, gränssnitt, ASP, metadata, MetaAppen, dokumenthan-
teringssystem.
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Dissertation

Development of an Interface for
a Document System

Abstract
Within the NU-sjukvården there is today a great demand for a more efficient infor-
mation gathering and to store all this information at one place. By converting documents
from ordinary paper to documents searchable to the web, a homogeneous structure can
be created. MetaAppen, which has been created for this purpose, has been developed
earlier but it doesn’t manage to meet the demands. The NU-sjukvården hopes that the
document system will be able to create a homogeneous terminology of metaterms, i.e.
“metadata”, for the personal that will use the system. This is very important when it’s
about unitary designation data, which are to be made searchable. This study will focus
on a user interface against a database connection to a MS SQL-database, which can be
described as a part of a document system, and how it should be adapted to fit employees
and administrating personal.

The method that has been used in this thesis when we developed the prototype for the
document system is a qualitative method. Through the comprehensive specification of
system requirements details together with the close collaboration with IT-coordinator
Magnus Sandberg, a dialogue has been initiated. A theoretical reference frame has been
created and it’s the foundation for the realization and the results of this study.

The conclusions of this study are that the prototype, which we have developed, is
working according to the demands stated in the specification of system requirements.
The obtained result involves a god platform to start from for further development con-
cerning the MetaAppen. The result from the study shows that a change must be done
with the structure in the database. Furthermore, an additional graphical interface will be
required in order to let the user search for a specific document, and have the results
from it displayed. The development of this interface could very well be an idea for an-
other thesis work.
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Förord
Vi har utfört examensarbetet i minsta detalj tillsammans. Den prototyp som utarbetats,
kan användas av NU-sjukvården för vidare utveckling av MetaAppen.

Vi vill tacka vår handledare Magnus Sandberg på NU-sjukvården för det stöd vi fått i
samband med examensarbetet.

Tack

Jan Lindgren  och Johan Olsson

Trollhättan 2002-05-23
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1 Inledning
”…Information technology should be understood as a flexible medium by
which social structures are formed, reformed, and dissolved, in a continu-
ous process of networking.”

(Kristin Braa, et. al, 2000, p 217)

Behovet av ett funktionellt informationssystem är idag en växande faktor inom den of-
fentliga och privata sektorn. Möjlighet att lagra och söka information anses som ett krav
på arbetsplatserna, då informationsmängden oftast är större än den anställdes kognitiva
förmågor. Informationsansvaret på arbetsgivarna för att säkerhetsställa och validera
viktiga data, gör att en anpassning av gällande modeller för information, måste skräd-
darsys för situationen. Dokumenthanteringssystem som finns på marknaden idag, un-
derlättar för den anställde att kategorisera dokument, filer och e-post på ett effektivt och
strukturerat sätt. Oftast kan användaren välja i lättöverskådliga menyer och binda sam-
man dokument med flera användare och därmed skapa en arbetsgrupp. Detta kan då
underlätta när tiden och det geografiska läget är olika.

Genom att minska informationshanteringen och öka effektiviteten fem minuter per ar-
betsdag och anställd, kan offentliga sektorn minska kostnaderna med 1,8 miljarder kro-
nor per år. Det hävdar konsortiet Viggen CMC (Content Management Consortium), en
sammanslutning av Växjö universitet och företag i regionen [URL 1]. För att nå fram-
gång, krävs gemensamma strukturer och standarder. Vidare hävdar konsortiet att det
inte krävs några nya IT–system, snarare tvärtom, uppsjön av IT–system kan vara orsa-
ken till att samhället drunknar i överflödig information. Enligt Per Flensburg, professor i
informatik vid Växjö universitet, handlar det om att skapa ett sätt att få fram informa-
tion om informationen, s.k. metadata [URL 2]. Beräkningar som Viggen CMC gjort
visar att 50 procent av en läkares tid går åt till att få fram information, dvs. söka efter
information, inte att bearbeta den [URL 1].

Denna studie fokuserar på ett gränssnitt för ett dokumenthanteringssystem hos NU-
sjukvården på NÄL (Norra Älvsborgs Lasarett). Systemets huvudsakliga uppgift är att
lagra och katalogisera information som kan sökas och läsas från NU-sjukvårdens Intra-
nät. MetaAppen som dokumenthanteringssystemet kallas, är först i sitt slag inom sjuk-
vården i Sverige som kan lagra och behandla dokument på detta sätt. Vidare tar studien
upp ASP (Active Server Pages) som programmeringsteknik för att överföra information
till en databas, för lagring, bearbetning och återsökbarhet. Detta är då viktigt när arbetet
skall resultera i en prototyp till en del av ett dokumenthanteringssystem.
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1.1 Bakgrund

NU-sjukvården är en av fem sjukhusförvaltningar i Västra Götalandsregionen. I förvalt-
ningen ingår Uddevalla-, NÄL, Dalslands-, Strömstads- och Lysekils-sjukhus. Inom
NU-sjukvården arbetar det totalt ca: 5500 personer, varav 2500 på NÄL.

Under 1999 startade NU-sjukvården ett intranätprojekt för att förbereda organisationen
på ett införande av ny teknik. Detta innebar för personalen att de skulle lära sig att ta
emot och hämta information från webben, information som är relaterad till deras arbeten
och göromål. Före -99 fanns det endast ett nätverk som inte utnyttjades fullt ut, och
detta ville projektet ändra på.

Som en del i detta projekt upphandlades en teknisk plattform samt en utveckling av ett
system för strukturerad lagring och återsökbarhet av filer. Den tekniska plattformen
bestod bl.a av Microsoft- och Macromedia-produkter. Systemet som byggdes med hjälp
av konsulter från företaget Framfab, kallades för MetaAppen. En MS SQL-server 7.0
(Microsoft Structured Query Language) databas fick agera som databasserver och
gränssnittet gjordes i Cold Fusion Studio 4.0 (från det dåvarande företaget Allair, som
senare övertogs av Macromedia).

Den bärande tanken med MetaAppen är att förse varje publicerad fil med ett antal för-
definierade termer, där termerna kan delas in i följande huvudgrupper:

• Person/organisation

• Ämne

• Typ av fil

Syftet med denna klassificering är att skapa optimala förutsättningar för sökning av fi-
ler. NU-sjukvården använder sin användarkatalog som ingår i serveroperativsystemet
Novell Netware, till en koppling mot databasen för återsökbarhet mot namn och organi-
sation. För att kunna klara någon form av samkörning mot användarkatalogen, används
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), som är ett protokoll för att överföra
information över TCP/IP [URL 4]. Detta fungerar inte fullt ut, konstiga tecken visas
istället för de tecken som skall finnas för sökning av personer i användarkatalogen. Vi-
dare kan inga sökningar liknande en SQL-sökning göras, exempelvis hämta flera verk-
samheter och jämföra de med användare som tillhör en speciell verksamhet. Konstate-
randet är att det inte fungerar, möjligtvis finns det någon senare version av LDAP som
kan avhjälpa problemet, men det är inget som NU-sjukvården har intresse av att lösa.

NU-sjukvården har som mål att höja sin effektivitet när det gäller att söka och hämta
information från olika dokument, och detta är ett sätt att effektivisera sin verksamhet.
Personalens kompetens på IT-området förväntas öka genom utbildningar på arbets-
platsen, och detta gör att ett utvecklat gränssnitt med tillhörande databaskoppling ses
som en viktig del i detta arbete, då personalen får möjlighet att utnyttja systemet bättre.
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1.2 Problemformulering och syfte

I det nuvarande informationssystemet, som inte fungerar tillfredsställande, finns ett test-
gränssnitt mot en MS SQL-databas. En uppdatering eller alternativt ett nytt gränssnitt är
ett önskemål från NU-sjukvården, då informationsmängden förväntas öka. Gränssnittet
kan ses som en gemensam plattform för hantering av dokument och för ett visst inne-
håll. Detta kan beskrivas som ett dokumenthanteringssystem. Förhoppningen är att det
skall underlätta administrativt arbete och effektivisera organisationen.

Vidare finns behovet att ersätta NDS-baserad (Novell Directory System) information
med information lagrad i en MS SQL-databas. Detta anses nödvändigt, eftersom använ-
darnamn och lösenord inte går att överföra på ett tillfredställande sätt med protokollet
LDAP, från Novells NDS till MetaAppen.

En fungerande autentisieringsfunktion med användarnamn och lösenord finns inte i da-
gens läge av testgränssnittet. Detta skall utvecklas och autentisieringen skall ske mot en
tabell i MS SQL-databasen. I utvecklingsstadiet räcker det med endast en inloggning
som visar att användaren kommer till rätt sida och att användarnamn och lösenord fun-
gerar. Kontroll har då skett mot en kontrollsida.

Tillägg till den nuvarande strukturen i databasen är nödvändigt när det sker en övergång
från NDS-baserad information, till information lagrad i MS SQL-databasen. Tabellerna
skall innehålla användarinformation, tilldelade verksamhetsområden och avdelningsom-
råden. Även viss tilldelning av roll spelar in. En roll kan exempelvis vara läkare, verk-
samhetschef, avdelningschef etc. Detta är viktigt när en person kan inneha flera roller,
tanken är att den som publicerar ett dokument skall kunna verifieras och återknytas till
informationen.

Vid uppladdning av en fil förses dokumentet med ett antal termer som beskriver dess
natur och innehåll. Genom en inbyggd funktion av uppladdningsfilen, där målkatalog
skapar dess URL (Uniform Resource Locator) kan en enkel publicering skapas. Till
detta krävs någon form av kontroll av filnamnet och antal tecken i namnet, för att upp-
laddningen inte skall misslyckas. Detta skall utvecklas och implementeras i prototypen.

Syftet med vårt examensarbete är att på ett objektivt sätt utvärdera NU-sjukvårdens
önskemål till en förbättring av MetaAppen och dess gränssnitt. Utifrån detta skall det
befintliga gränssnittet agera som grundstomme när vi utvecklar ett nytt. Vi kommer att
utarbeta en prototyp efter förutsättningarna som NU-sjukvården redogjort i sin krav-
specifikation. Prototypen skall leda fram till någon form av riktlinjer eller förslag. För-
hoppningen är att detta skall hjälpa NU-sjukvården med MetaAppen och att de skall
använda vår prototyp för fortsatt arbete och utveckling.
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1.3 Vad NU-sjukvården vill uppnå

När webbgruppen (projektledaren, webbmastern, och IT-enheten) på NU-sjukvården
startade projektet 1999 var det en önskan att den teknik eller det sätt som dokumenten
publicerades på, senare skulle kunna överföras till ny teknik. Informationen hade för
avsikt att kunna sökas på flera olika sätt, på sikt möjlighet att administrera volymer av
filer för speciella syften. Exempel kan vara information som är inaktuell eller när nya
upptäckter gjorts som ändrar vissa förutsättningar. Detta ser webbgruppen fortfarande
som en viktig uppgift som skall lösas.

En långsiktig överlevnad av metatermerna (se kapitel 3), är även det betydelsefullt.
Metatermerna kommer att bli grunden för integration mot andra informationsvolymer,
ett exempel kan vara XML (eXtensive Markup Language) och dess fördefinierade
DTD:er (Document Type Definition), mallar och scheman. Det verktyg som skapats
tillåter en praktisk användning av termerna, vilket ses som positivt eftersom det motive-
rar medarbetarna i utvecklingen. I framtiden är det tänkt när arbetet med termerna är
utfört, att integrationsarbetet med att skapa stora informationsvolymer skall kunna
genomföras utan att för mycket manuellt arbete utförs. Från ”pärmarna i bokhyllorna till
databasinformation på webben”, enligt projektledare Magnus Sandberg.

1.4 Avgränsningar

Den databas som används är till viss del normaliserad och strukturerad, den bygger på
en MS SQL-databas och skall även användas i vårt arbete. Den tekniska lösningen som
vi utvecklar skall anpassas till den befintliga databaslösningen. Eftersom systemeringen
och analys av data i den befintliga databasen är gjord, kommer ingen vidareutveckling
på detta område att göras. De tillkommande tabellerna som skall skapas och dess rela-
tioner med varandra, kommer däremot att datamodelleras och normaliseras.

Inloggningen till MetaAppen skall ske med endast ett konto, då detta räcker för vår
prototyp. I framtiden är det tänkt att tillägg av nya användare, borttagningar och änd-
ringar på användarnas konton skall kunna ske genom ett grafiskt gränssnitt, men här
avgränsar vi oss. Vidare är det tänkt att någon form av kryptering av lösenord skall kun-
na utvecklas, men det är inget som vi skall bistå NU-sjukvården med.

Webbläsaren Internet Explorer 5.0 är endast kravet för vår prototyp. Detta kan då anses
som en avgränsning när det finns ett flertal andra webbläsare på marknaden. Webbläsa-
re som har olika tolkningar av webbsidor, framför allt när det gäller JavaScript, tecken-
snitt och inbyggda funktioner som kan visas på olika sätt. I vår kodning kommer vi där-
för enbart ta hänsyn till Internet Explorer som webbläsare, efter krav från NU-
sjukvården.

ASP ses som en avgränsning, då våra uppdragsgivare har önskemål om att det skall
programmeras i detta språk. Valet görs pga. att den tekniska plattformen är Microsoft-
anpassad. Vidare ansåg webbmastern och IT-samordnaren att det var ett språk som de
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till en viss del behärskar, i en senare utveckling av vår prototyp finns då möjlighet att
ändra på koden manuellt för en anpassning av gränssnittet.

En urvalsgrupp har valts ut. Gruppen består av webbmastern, IT-samordnaren och en
person från IT-avdelningen på NÄL. Ett önskemål från vår sida är att någon anställd
som inte kan relateras till IT-avdelningen och urvalsgruppen är med och framför åsikter,
framförallt på den logiska strukturen av användargränssnittet. Läkare, sköterskor och
annan personal ingår inte i studien. Inget krav på implementation har framförts från vår
uppdragsgivare, utan snarare en kort dokumentation om hur detta skall gå till.
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2 Metod
I detta kapitel kommer vi att beskriva vilka olika metoder vi använt och vad de har för
betydelse för vår uppsats. Vidare kommer angreppssätt, reliabilitet och validitet att
granskas.

2.1 Metoder

Medvetenhet i metodval och metodapplicering är ett viktigt sätt att sträva efter veten-
skaplighet (Ejvegård, 1996). Användning av metoder i forskningen har till syfte att upp-
nå de mål som finns för undersökningen. Metodvalet kan då spela stor roll och kan ses
som ett redskap när det gäller att få fram resultat i en undersökning. Med fel metodval
kan faktiska förhållanden fördunklas och inte alls spegla verkligheten, med rätt metod
kan en undersökning få ett förtydligande och kanske ett godkännande från forsknings-
världen. Det handlar om att skapa sig en förståelse för den undersökning som skall
genomföras, var problemen finns och vilka områden det är som skall undersökas. Ut-
ifrån detta skall en problemformulering utformas och den formar metodvalet och under-
sökningens art. Metodvalet kan därför anses som styrande om man ser till frågeställ-
ningen. Detta stryr val av teoriansats, metoder och material (Wallén, 1996).

Den viktigaste skiljelinjen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är hur användning
av siffror och statistik går till. Kvantitativa metoder exemplifieras vanligtvis med sur-
veyundersökningar, enkäter med fasta svarsalternativ. Man intresserar sig för det ge-
mensamma eller representativa i en undersökning. Den kvantitativt inriktade forskaren
är ständigt inriktad på att visa att resultaten från en viss undersökning kan generaliseras
till att gälla andra situationer och personer än dem som studerats (Bryman, 1997).
Främst utförs surveyundersökningar i samhällsvetenskapliga undersökningar, när det
gäller exempelvis en datavetenskaplig undersökning kan en strukturerad observation
vara till hjälp. Forskaren kan gå in i undersökningen och observera utifrån för att kvant i-
fiera information, som på förhand är uppgjord och genomtänkt.

Kvalitativ forskning brukar å andra sidan förknippas med deltagande observationer och
ostrukturerade djupintervjuer (Bryman, 1997). Det centrala i den kvalitativa forskningen
blir att vi genom olika sätt samlar in information som dels kan få en djupare förståelse
av det problemkomplex som vi studerar, och dels kan beskriva helheten av det samman-
hang som detta inryms i (Holme, Solvang, 1997). Vidare menar författarna att metoden
kännetecknas av den närhet till källan som vi hämtar informationen ifrån.

Om man ser till de två metoderna, är respektive angreppssätt bra för vissa syften och
helt oanvändbart för andra. Skall man utarbeta en enkät och få fram något statistiskt
underlag, får den kvantitativa metoden agera som val. Men när informationens art går
på djupet och är riklig, som i vårt fall, då kan den kvalitativa metodansatsen vara ett bra
val. Genom vårt samarbete med IT-samordnaren Magnus Sandberg, är vår undersökning
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nära och på djupet. När vi fortlöpande utvecklar gränssnittet, tar vi hänsyn till använ-
darnas tankar och åsikter. Därför har vi valt den kvalitativa metoden.

2.2 Reliabilitet och validitet

Med reliabilitet menas att man ser till instrumentet eller måttstocken till det som skall
mätas, och dess trovärdighet och tillförlitlighet vid mätningen. Om mätningen görs flera
gånger, skall resultatet bli detsamma. Mätinstrumentet skall inte ge slumpmässiga fel
(Wallén, 1996). Om man ser till en snickare som jobbar med brädor, kan exempelvis
tumstocken ses som en reliabel mätmetod. Om snickaren skulle uppskatta längden eller
bredden på brädan efter eget tycke, skulle denna mätmetod inte vara reliabel. Ejvegård
(1996) skriver i ett exempel att det går att jämföra reliabilitet med användning av ett
gummiband för att fastställa längden på några brädor. Längden blir inte densamma efter
två olika försök. Ett reliabelt längdmått är därför viktigt.

Validitet menas att det som mäts, verkligen är det som skall mätas (Wallén, 1996). Inga
ovidkommande faktorer får påverka mätresultatet. Hur effektiv är mätningen och hur
lämplig är den för ändamålet? En uppfattning av bakgrundsfaktorer för den som mäter
är även intressant, då kan vissa orsak-verkan-relationer kartläggas.

I vår uppsats har vi utgått från kravspecifikationen för att bygga prototypen. Genom att
kvalitativa samtal med vår uppdragsgivare om hur prototypen skall anpassas till bästa
förmåga i systemet, har vi skapat verifikations- och validitetstrovärdighet. Verifikation
om att kravspecifikationen som vi har till vårt förfogande, skall följa gällande direktiv,
till att validera användarnas krav och önskemål. Med detta menar vi att prototypen inte
behöver vara helt fri från mindre fel eller defekter, snarare att den skall klara av vad den
är avsedd att klara. Det viktigaste som vi anser, tillsammans med IT-samordnaren, är att
prototypen skall uppnå den logiska strukturen i gränssnittet och att rätt värden skickas
till databasen, dvs. i rätt kolumner och rader. Genom vårt samarbete med Magnus Sand-
berg, har en dialog skapats om vad som är viktigt att uppnå med prototypen.

2.3 Angreppssätt

För att genomföra vårt arbete och uppnå bästa resultat, har vi valt att inrikta oss på den
kvalitativa metoden. Dels för att den iakttar på ett aktivt sätt och dels för att kravspecifi-
kationen vi har fått till vårt förfogande, är detaljrik och beskriver det som skall undersö-
kas. Vidare har vi kvalitativa samtal med projektledare Magnus Sandberg, och dessa
utgör grundstommen i vårt arbete. Samtalen berör hur applikationen skall utvecklas på
bästa möjliga sätt. Även observationer på det nuvarande systemet görs och dessa skall
generaliseras så en prototyp kan utvecklas.

I den induktiva ansatsen utgår man från datainsamling och ur materialet söker dra mer
generella och teoretiska slutsatser. Ofta betonas att datainsamlingen skall ske helt förut-
sättningslöst (Wallén, 1996). I vårt arbete, där en prototyp redan var implementerad och
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under förutsättningarna fungerade någorlunda, kunde vi inte gå in helt förutsättnings-
löst. Vissa parametrar var redan fastställda:

• Att ASP som programmeringsteknik skall användas.

• MS SQL-databasen och dess gällande struktur får inte ändras.

Vidare har NU-sjukvården redan gjort ett försök med en implementation av gränssnitt
och koppling till en databas, som vi delvis har arbetat vidare med. Det som vi har använt
oss av är listboxar och vad dessa skall innehålla. Angreppssättet är att utgå från värden
som redan är valda (i kravspecifikationen) och som skall finnas i listboxarna, till en
struktur som avslutas med att filen laddas upp till filservern, samt att metadatan sparas i
databasen..

I vårt fall spelar ändå den induktiva ansatsen stor roll, eftersom vi utgår från datainsam-
ling och material som är i närheten till systemet. Detta skall i ett senare läge testas och
utvärderas på ett empiriskt och praktiskt sätt genom den prototyp som vi skapar.

Den teoretiska referensramen som har för avsikt att beskriva dess relevanta omgivning,
har gjort att en deskriptiv studie har använts. För att skapa en översikt och förståelse för
läsaren om gällande bakgrundsfaktorer. Även insamling av data för undersökningen kan
härledas till denna typ av studie.
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3 Teoretisk referensram
Den teoretiska referensramen har till syfte att skapa en förståelse och klargöra vissa
begrepp som är relaterade till NU-sjukvården. Teorin skall även ligga till grund för ge-
nomförandet och resultatet, och därmed skapa en förståelse för läsaren.

3.1 Metadata

Ordet metadata kan definieras som information om informationen. Kan jämföras med
ett kartotek över böcker, som med sitt register över författare och dess boktitlar har ett
sökregister. David M. Kroenke (2000), beskriver metadata som att det är en del av data-
basen, som beskriver databasen och dess data.

Metadata är ett sätt att katalogisera dokument och dess innehåll för en framtida sökning
av informationen i det speciella dokumentet. Ordet metadata kan även beskriva andra
data, exempelvis streckkoden på ett cornflakes-paket, eller någon som är webbansvarig
för en webbsida. Information som någon eller några lagt till.

Tomas Hedman (2000) menar att det grundläggande problemet när det gäller metadata
rör språket och orden. Författaren menar att orden kan förekomma i många böjnings-
former, och beteckningen för ett ord verkligen överensstämmer med vad som menas.

3.1.1 Dublin Core

För att kunna registrera metadata på ett enhetligt sätt, krävs någon form av standard
eller regelsamling. Dublin Core Element Set, är ett internationellt konsortium, som age-
rar som en frivillig samlingsgrupp [URL 3]. Konsortiet har utarbetat ett regelverk för att
lättare kunna använda sig av metatermer för exempelvis sökning på Internet. Dublin
Core talar om vilka element som skall vara med vid en sökning. Däremot finns det inga
regler för hur posten skall avskiljas med skiljetecken, standarden är snarare en rekom-
mendation för att kunna tolkas på ett bra urskiljande sätt [URL 3].

Enligt boken Metadata (Tomas Hedman, 2000) finns det 15 olika fält för att skilja olika
typer av kataloginformation. Dessa är (och här nämner vi de i både svensk och engelsk
text, enligt regler från Dublin Core).

• Identifikation (Identifier)

Förslag kan vara en URL och International Standard Book Number (ISBN).

• Titel (Title), Titelnamnet på texten eller boken.

• Författare eller textansvarig (Author or Creator), en person eller en organisation.

• Medarbetare (Contributor), person eller en organisation.

• Utgivare (Publisher). Den ansvarige för texten eller boken.
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• Ämnesord (Subject), nyckelord som skall beskriva boken eller ämnet som den
behandlar. Rekomendationen är att använda ett ord som är kontrollerat (ex-
empelvis finns med i svenska ordlistan).

• Beskrivning (Description), bör inte bara hänvisa till sammanfattningen i texten
utan även fristående text som kan representera innehållet.

• Datum (Date), följer YYYY-MM-DD-standarden.

• Typ (Type), genre exempelvis skönlitteratur eller facklitteratur.

• Format (Format), mediatypen som den är publicerad på, digitalt eller vanligt
pappersformat.

• Källa (Source), refererar till källor som boken eller texten tar upp. Detta på ett
sätt att det går att identifiera den som det har refererats till.

• Språk (Language), språket som texten är skrivet på, exempelvis ”en” för engels-
ka och ”swe” för svenska. Enligt ISO639-standarden.

• Relation (Relation), en referens till en refererad källa.

• Täckning (Coverage), vad texten eller boken täcker för ämne.

• Rättigheter (Rights), upphovsrätten och andra varierande rättigheter.

(Källa: Metadata, Thomas Hedman, 2000, [URL 3])

Det är inte nödvändigt att använda sig av all information när en regel skall sättas, utan
det räcker med de som anses som viktigast, i detta exempel de som är högst upp på lis-
tan.

3.1.2 NU-sjukvårdens metadata

Metadatan som NU-sjukvården har i applikationens databas, ses som en viktig punkt när
det gäller hur struktur och innehållet skall visas. Exempel kan vara vid sökning av ett
visst dokument och vem som har publicerat det. Titeln på en beskrivande text eller en
innehållsansvarig är fler exempel på metadata som NU-sjukvården använder. Flera me-
tadatatermer beskriver informationen i sin helhet.

Problemen med metadatan i dagens läge är att den:

• Är dåligt förankrad i NU-sjukvården och Västra Götalandsregionen.

• Projektet har haft svårt att se alternativa vägar.

• De anställda har inte förstått struktur och innehåll och inte teoretiskt sett mo-
dellen där de olika termerna bildar strukturen.

• Termerna som varje anställd beskrivit i namngivna pärmar förut, har innehållit
egen terminologi för det som skall beskrivas.
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Den lösning som NU-sjukvården har är att dels ta fram en termuppsättning som kan
beskriva informationen, och dels låta publicerarna/användarna nyttja termerna på ett
enhetligt sätt. Genom framtida utbildningar av anställda är förhoppningen att detta kan
lösas. En termmanual är under uppbyggnad, som bygger på Dublin Cores regelverk.
Förhoppningarna är att den skall kunna användas både i dataarbetet och när en patient
tas emot rent fysiskt.

3.2 Datamodellering

”Datamodellering är en process som skapar en logisk struktur av databasen. För att
vara korrekt, måste datamodellen stödja användarnas syn på datamängden (David M.
Kroenke 2000, p 47)”.

Datamodellering är ingen fullständig utvecklingsmodell, utan den består av beskriv-
ningstekniker som täcker en del av systemeringen. Den går ut på att analysera och be-
skriva verksamheten på bästa tänkbara sätt, kan ses som en avbild, där framförallt an-
vändarens syn på verksamheten har stor betydelse. En beskrivning av verkligheten och
hur det fungerar i t.ex. företag, brukar kallas för en konceptuell eller begreppsmässig
beskrivning. Om man vill skapa en databas måste den konceptuella beskrivningen över-
sättas till en beskrivning som går att implementera, exempelvis i någon form av tabeller
i en relationsdatabas.

I analysfasen av den datamängd som skall hanteras, bör en systemering göras. Med
hjälp av systemeringen, som är en del av systemutvecklingen av systemet och dess data,
kommer man fram till vilka värden och objekt som finns i dataområdet. Med en katego-
risering av dessa, där både användare och systemexperter deltar, skapas en förståelse om
vilka data som bör lagras i informationssystemet. Att i utformningsfasen bestämma data
som skall lagras, ger fördelen att ovidkommande information inte ses som objekt eller
värden.

3.3 Entitet/Relations-modellen

1976 introducerade Peter Chen entity-relationship model (E/R-modellen) och den har
fungerat som ett ramverk för utvecklare av relationsdatabaser [URL 5]. Modellen har
utvecklats, modifierats och även ingått i vissa CASE-verktyg (Computer Assisted Soft-
ware Engenering). Modellen fungerar som ett konceptuellt schema för utvecklare av
databaser som använder sig av E/R-modellen.

I en relationsdatabas utgörs databasen av ett antal tabeller och relationer. Tabellerna
består av rader och kolumner där varje objekttyp i datamodellen representeras av en
tabell i relationsdatabasen. Uttrycket ”relation” är egentligen en matematisk term som
delvis har något samband eller koppling till en annan term [URL 5]. Användandet av
entiteter och relationer kan ses som den stora skillnaden mellan andra databasmodeller,
exempelvis nätverk- eller hierarkisk-databasmodell. I E/R-modellen används dessa som
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identifierare för att skapa en begreppsmässig förståelse för utvecklaren av databasen.
Ser man till den grafiska delen av E/R-modellen använder den sig av ett diagram för att
åskådligöra strukturen, E/R-diagrammet enligt Kroenke (se Figur 3.1).

Anvandare

PK Anvandarnamn

Losenord
Namn
Epost
Forvaltning

Anvandare_Verksamhet

FK1 Anvandare
FK2 Verksamhet

Verksamhet

PK Verksamhet_ID

Verksamhetsnamn
Dokumentarkiv
Publiceringsarkiv

Figur 3.1 Beskrivning av Verksamhet, Användare_Verksamhet och Användare enligt
E/R-diagrammet.

3.3.1 Entitet

Entitet kan beskrivas som något som man vill få information om, som kan identifieras.
Kan exempelvis vara en viss person, ett geografiskt ställe eller en begreppsmässig kon-
struktion. Det kan också vara något som existerar, har existerat eller kommer att existera
(Andersen, 1991). Man skiljer mellan en klass och en instans av en klass. En entitets-
klass är en samling av entiteter och beskrivs med dess olika strukturer i den karakteris-
tiska klassen. Instans däremot är en specifik entitet, som bestäms med dess värde, ex-
empelvis användarnamnet ds99jool (se Figur 3.2).

Användare
entitetens attribut:
   Användarnamn
   Lösenord
   Namn
   E-post
   Förvaltning

Instanser av Användare:

ds99jali
kalleanka
Jan Lindgren
ds99jali@thn.htu.se
Västra Götaland

ds99jool
fantomen
Johan Olsson
ds99jool@thn.htu.se
Västra Götaland

Figur 3.2 Modell enligt Kroenke , beskrivning av entitet och instans av entitet.
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När man ser på begreppet entitet måste det anpassas till verkligheten och dess roll i in-
formationssystemet som skall undersökas. Någon form av information måste finnas i
den speciella entiteten, annars är den inte viktig för undersökningen och entiteten förlo-
rar sin roll.

3.3.2 Relation

En relation kan ses som ett samband mellan olika entitetstyper, eller mellan entiteter
inom samma entitetstyp. Någon eller något som har en förbindelse mellan varandra och
utrycker ett förhållande mellan olika objekttyper. När en entitet har förbindelse mellan
flera entiteter och entitetstyper talar man om relationens kardinalitet. Det finns tre olika
typer på kardinalitet:

1:1 – en till en förhållande. Detta inträffar när en enda entitet är relaterad till en entitet i
den andra entitetstypen. Kan även vara tvärtom åt motsatt håll.

1:N  – en till många förhållande. En entitet kan vara relaterad till flera andra entiteter, av
samma typ. Detta gäller inte tvärtom.

N:N – många till många förhållande. En entitet i entitetstypen kan vara relaterad till
många, en eller flera entiteter i den andra entitetstypen och detta kan gälla tvärtom.

(Källa Kroenke, 2000, Jonegård, 1986)

3.3.3 Attribut

Attribut kan ses som en egenskap hos den entitet som undersöks. Till en entitet kan man
använda sig av flera attribut, där attributen visar vilka egenskaper som entiteten har be-
nämns oftast som datatermer, identitetstermer eller egenskapstermer. Ser man till NU-
sjukvården och vårt uppdrag, kan en liknelse göras med entitetstypen Användare och
dess attribut:

• Anvandarnamn

• Losenord

• Namn

• E-post

• Forvaltning

(Källa Kroenke, 2000, Jonegård, 1986)

3.4 Motivering för val av E/R-modellen

I inledningsskedet av MetaAppen 1999, anlitades en konsult från företaget Framfab som
påbörjade arbetet med att datamodellera verksamhetens metadata som fanns i krav-
specifikationen. Utifrån gällande standard på CASE-verktyg och önskemål från konsul-
ten, utvecklades MetaAppen efter gällande E/R-modell.
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Förutom E/R-modellen finns det några andra modeller som arbetar ungefärligen efter
samma mall, semantiska-modellen och SUDD-metoden. Kroenke (Kroenke, 2000) me-
nar att E/R–modellen representerar data på närmast ”atomic level” och visar minimal
information för användaren med hänsyn till dess avsikt. Den semantiska modellen där-
emot, menar författaren, strukturerar och visar data som är meningsfull för användaren,
data som är indelad i objekt och relaterade till varandra. Semantiska objekt grupperas i
klasser för att sammankoppla objekten. Skillnaden mellan den semantiska modellen och
E/R-modellen är delvis i den grafiska uppbyggnaden, men även att E/R-modellen ser
entiteter och relationer som de grundläggande delarna för att beskriva en databas.

SUDD-metoden (Jonegård, 1986) går in i ett tidigare skede av datamodelleringen och
stödjer utvecklingsprosessen från inledningsskedet till att implementera databasen.
Denna modell har 5 steg och utvecklingen sker etappvis, från analys av verksamhetens
behov till inplementation av färdig datamodell. Nackdelen är att denna modell inte är så
spridd, utformning med CASE-verktyg finns inte för denna modell.

De tabeller och dess relationer till andra tabeller som vi har fått till vårt förfogande, gör
att det är naturligt för oss att fortsätta med E/R-modellen som är vald. Det skulle vara
svårt rent tidsmässigt, att övergå till en annan modell, exempelvis den semantiska mo-
dellen. Därför avgränsar vi oss här och nöjer oss med den modell som är föreslagen.

3.5 ASP

ASP står för Active Server Pages och är ett programmeringsteknik som har utvecklats
av Microsoft. En ASP-sida kan beskrivas som en blandning mellan VBScript (Visual
Basic Script) och ren HTML-kod (HyperText Markup Language). VBScriptet körs på
webbservern som då måste ha stöd för ASP, oftast IIS (Internet Information Server) som
ingår i Windows 2000 som standard. Därefter levereras sidan till klientens webbläsare.
Körs scriptet på servern är fördelen den att all programkod som ligger på servern är
skyddad från ”obehöriga” som vill komma åt viktig information. När en ASP-sida har
konstruerats sparas den med filändelsen .asp, så att den kan kännas igen och hämtas av
servern.

Som vi nämde tidigare är det vanligtsvis VBScript som används som programspråk,
men det kan även vara JScript. Genom att ange särskilda avgränsare, <%  och  %>, de-
las ASP-sidan upp i HTML- och ASP-kod, men en ren ASP-sida kan också förekomma.
Exempelvis kan det  vara en kontrollsida som tar emot användarnas inloggningsnamn
och lösenord.

ASP innehåller ett funktionsbibliotek som läses in när webbservern skall visa en ASP-
sida. I detta funktionsbibliotek finns inte bara ASP-funktionaliteten utan även sju in-
byggda objekt som kan nyttjas av serverscriptet. De två vanligaste ASP-objekteten är
Objektet Request, som efterfrågar klientens HTTP-förfråga (Hypertext Transfer Proto-
col) samt Objektet Response som hanterar den information som efterfrågades. Dessa två
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objekt, Request och Response, utgör en länk mellan klienten (användaren) och servern,
och oftast handlar det om formulärdata som skall hämtas från klienten till servern.

            

Figur 3.3 ASP-arkitektur enligt Chrisoph Wille och Cristian Koller (1999).

3.6 Användargränssnitt

För att skapa en applikation som fungerar tillfredställande, krävs det att vissa regler följs
för att få en nöjd användare/köpare. Fullgod systemspecifikation, definierade design-
metoder, ett programmeringsspråk på högnivå för programkodning och en bra ut-
vecklingsmiljö, det är verktygen för en bra lösning (J.E. Cooling, 1995). Att kontrollera
och testa en prototyp innan den skall marknadsföras, är en viktig del i utvecklings-
arbetet. Detta sker lämpligen med fullgoda kontrollverktyg, så att validitet och relia-
bilitet uppfylls.

I systemutvecklingen, enligt författarna Flensburg & Friis (1999), ligger tyngdpunkten
på att finna de nödvändiga funktionerna och den bakomliggande datamodellen i sy-
stemdesignen. Författarna menar vidare att man skall se till vilka verktyg som används
och vilka metoder som skall brukas. Men det är även ett organisatoriskt-, ekonomiskt-
och sociologiskt perpektiv när det gäller arbetsrutiner, strategisk betydelse och proje-
kadministration (Flensburg, Friis, 1999).

Det är viktigt att de som skall använda systemet kan medverka vid utformningen och
påverka lösningarna (Andrén, P. m.fl., 1993). Författarna menar därför att det behövs en
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utvecklingsmodell som tillgodoser slutanvändarnas behov och gör det möjligt för dem
att förstå vad de beställer. I vårt förslag till användargränssnitt till NU-sjukvården, an-
vänder vi användarna för att testa delar av systemet. Vi utnyttjar användarnas kunskaper
för att skapa en bra prototyp, enligt participatory design, dvs. att användar-
representanter är med i utvecklingsteamet [URL 6]. Denna designteori tar även upp när
ett gränssnitt skall granskas så är det inte bara listboxar och programvara som är intres-
santa, med participatory design ser man till användarna, helheten och den teknologi som
finns inbyggd i systemet.
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4 Genomförandet
I detta kapitel visas hur vi gått tillväga när det gäller uppsättning av utvecklingsmiljö,
sökning och inhämtning av litteratur. En beskrivning av datamodelleringen, som har
behövts för de tillkommande tabellerna som vi utvecklat, tillhör också detta kapitel.

4.1 Litteraturstudie

För att inhämta kunskap och förståelse om problemområdet, var det naturligt att söka
efter information på Högskolebiblioteket i Trollhättan. Efter viss informationsinhämt-
ning och böcker som lånades, behövdes ytterligare sökning i Libris databas. Förståelsen
om programmeringsspråket ASP fanns till en viss del, men sökningar på Internet har
gjorts när inte böcker och egna idéer räckt till. Kontakt med professor Per Flensburg har
tagits med hjälp av e-post, då information som beskrivs i inledningsstycket, krävde nå-
gon form av verifikation (se bilaga 3). Sökandet efter litteratur och fakta har kontinuer-
ligt pågått under tiden som vi jobbat med examensarbetet.

När det gäller källobservationer måste det finnas medvetenhet om att val av författare
kan forma skevhet och vinkling av information. Holme och Solvang (1997) menar att
för att få en ram för den tolkning vi gör, måste vi skaffa oss en förståelse av den histo-
riska situationen, utöver den som denna enda källa kan ge. Vi måste ta in andra källor i
bilden och skaffa oss tilläggsinformation för att kunna få en så komplett bild av situa-
tionen som möjligt (Holme, Solvang, 1997).

4.2 Utvecklingsmiljön

För att genomförandet skall kunna prövas igen och att det vetenskapliga arbetet med
uppsatsen skall vara objektivt och sakligt, krävs en utvecklingsmiljö som i möjligaste
mån är så lik våra uppdragsgivares datormiljö. Därför föll valet att implementera ut-
vecklingsmiljön och dess programvaror på en enskild dator, så lik NU-sjukvårdens da-
tormiljö som möjligt vid Instutitionen för Informatik och Matematik på Högskolan i
Trollhättan. För att kunna göra detta krävdes fö ljande system/programvaror:

• Operativsystemet Windows 2000

• Microsoft SQL-server 7.0

Vidare behövdes någon form av bildbehandlingsprogram, valet föll på Paint Shop Pro
version 7.04, en shareware version på 30 dagar. Bildbehandlingsprogrammet behövdes
för att skapa grafiska delar i prototypen. En HTML-editor behövdes för att på ett lätt
och snabbt sätt utbyta idéer vid konstruerandet av det grafiska webbgränssnittet. Mac-
romedia UltraDev 4, fick agera som HTML-editor, pga. sin hantering av ASP-kod. Pro-
grammeringen av webbsidorna och den rena ASP-kodningen, gjordes dock i Windows
2000 Notepad. Dels för att vi ville att programkodningen inte skulle innehålla oväntade
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programspecifika tillägg, och dels för att inte bli leverantörsberoende, som i ett senare
läge kan påverka NU-sjukvårdens beslut om inköp av programvaror.

Installationen av operativsystemet gjordes på en flyttbar hårddisk som först fick forma-
teras pga. att den var ny. Formateringen gjordes i NTFS (New Tecnology File System)
på en av skolans datorer, innan installationen av operativsystemet gjordes. Operativsy-
stemet Windows 2000 installerades på den flyttbara hårddisken med hjälp av CD-skiva.
Efter instruktioner på skärmen vid installationen om hur operativsystemet skulle instal-
leras, fungerade allt enligt instruktionerna. Därefter installerades Office 2000, även det
utan problem. Omstart av dator krävdes, efter detta kunde installationen av Microsoft
SQL-server påbörjas.

SQL-server 7.0 från Microsoft är en av flera databasprodukter som på marknaden anses
vara ledande på området. SQL-server erbjuder, förutom att skapa och använda tabeller,
ett antal verktyg för att administrera användare, övervaka databasservern och auto-
matisera aktiviteter. Det finns olika versioner av SQL-server beroende på olika opera-
tivsystem och vilka krav/behov det finns hos kunden. Vi valde Desktop Edition, den
stämde bäst överens med NU-sjukvårdens krav på databas. Det finns några minimikrav
när det gäller installation av MS SQL-server 7.0 enligt installationsanvisningarna i Re-
adme.txt från Microsoft (se även [URL 7]):

• Pentium 166 MHz

• 64 MB RAM minne

• 83 – 270 MB RAM hårddiskkrav beroende på installationsvalet.

• Internet Explorer, webbläsare till HTML-hjälpen.

Installation av SQL-servern gjordes i en viss ordning (se bilaga 1). För att kunna använ-
da sig av några testvärden, installerade vi NU-sjukvårdens metadata som innehöll vä r-
den från dess testgränssnitt (se åter bilaga 1). Detta gjorde att vi fick en snarlik utveck-
lingsmiljö av databasen, som liknade NU-sjukvårdens.

4.3 Normaliseringen och datamodelleringen

4.3.1 Metadatabasen

NU-sjukvården sparar den metadata (se kapitel 3.1) som förknippas med varje fil i Me-
tadatabasen (se bilaga 2). Varje post i Metadatabasen förser en fil med ett antal termer
som beskriver dess natur och innehåll. De filer som posterna i databasen lagrar metadata
om kan vara textdokument, bilder och ljudklipp mm.

4.3.2 Normalformerna

Det vi fick göra med de tabeller som vi designade var att jämföra dessa mot normalfor-
merna. Denna kontroll görs för att undvika redundans och felaktigheter i datamodellen.
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En logisk post befinner sig på 1:a normalformsnivån (1NF) om posten kan nås via en
unik nyckel, dvs det får inte finnas rader som är lika, termer får alltså endast uppträda en
gång i posten. Vi har skapat logiska poster med unika nycklar, som gör att man är säker
på att hitta rätt rad. Våra logiska poster innehåller inga egenskapstermer med ”många-
till många-förekomst” och befinner sig därför på 1NF (se Figur 4.1).

Figur 4.1 Exempel på normalformerna.

2:a Normalformen (2NF)

För att en logisk post skall befinna sig på 2NF skall 1NF vara uppfylld samt att alla
postens egenskapstermer är fullständigt funktionellt beroende av hela primärnyckeln.
Denna normalform uppfylls automatiskt, pga. att entiteternas primärnycklar består av ett
enda attribut, därmed är 2:a normalformen uppfylld. Normalformen ser också till att
varje egenskapsterm skall bero på hela nyckeln vilket det gör i vårt fall.

3:de Normalformen (3NF)

Normalformen innebär att en egenskapsterm endast får använda sig av ett beroende till
nyckeln. Det får därför inte finnas några inbördes förhållanden eller beroenden. Ingen
term får vara beroende av en annan term. Om man ser till Figur 4.1 kan inte användar-
namn hittas genom att veta värdet på Epost-termen. Detta gäller också övriga tabeller
som vi har utarbetat. I våra tabeller uppfyller vi 3:de normalformen, dvs det finns inga
egenskapstermer som är beroende på varandra.

(Litteraturkälla om 1-3 normalformerna,  Jonegård, 1986)

4.3.3 Metadatabasens uppbyggnad

Figur 4.2 visar Metadatabasens uppbyggnad och struktur. Tabellen ATC lagrar koder
för olika ämnen och mediciner. Tabellen KKA innehåller koder för behandlingar och
aktiviteter i samband med dessa. Om man ser till KSH-tabellen så lagrar den koder för
sjukdomstillstånd. MORF-tabellen lagrar morfologiska koder som används av patolo-
gen. Dessa tabeller står i N:M (många till många) förhållande till Metadatatabellen. I ett
N:M förhållande uppstår alltid relationstabeller/objekt (Jonegård, 1986), vilket också
existerar i Metadatabasen (se bilaga 2). Om man studerar Figur 4.2 ser man att KSH-,
KKA-, ATC- och MORF-tabellerna är starka entiteter (Jonegård, 1986), dvs. de kan
existera utan en relation till tabellen Metadata.

Användarnamn, M/Lösenord, 1; Namn, 1; Epost, 1: Förvaltning, 1

Verksamhet_ID, M/Verksamhetsnamn, 1; Dokumentarkiv, 1; Publice-
ringsarkiv, 1

Roll_ID, M/Rollnamn, 1

Avdelning_ID,M/Avdelningsnamn, 1
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Metadatatabellen relaterar också till en tabell som heter Indexord, som lagrar olika
nyckelord som går att knyta till varje publicerad fil. Nyckelord är ord som publiceraren
anser kännetecknar exempelvis en sjukdom och dess beskrivning. Fler exempel kan vara
ryggskott eller en medicinsk term för samma besvär, lumbago och diagnoskod M54.5.
Fördelen med detta är att andra användare skall kunna söka efter indexord som är relate-
rade till ämnet eller sjukdomen som eftersöks, och på detta sätt lättare kunna ta åt sig
information. Tabellen Indexord är en svag entitet (Jonegård, 1986), dvs. ett indexord
kan inte existera utan en relation till tabellen Metadata.

METADATA MORF

KSH

INDEXORD

ATC

KKA N:M N:M

N:M
N:M

1:N

Figur 4.2 Entitet-relationsmodell av Metadatabasen enligt Kroenke. Visar enbart enti-
teter, inte attribut.
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5 Resultat

5.1 Analys

När användaren skall logga in till MetaAppen, möts han/hon av inloggningssidan. Där
skall användarnamn och lösenord fyllas i, kontroll av för kort lösenord och ej ifyllt an-
vändarnamn finns i ett JavaScript på denna inloggningssida. Funktioner för ny använda-
re och borttagning av användare finns inte i prototypen, när detta inte är ett krav. Tan-
ken är att det i en senare version skall finnas en möjlighet att lägga till och ta bort an-
vändare. Som det fungerar nu verifieras endast användarnamn och lösenord mot tabellen
Anvandare, där vi redan har fyllt i värden som kan testas för inloggning.

Figur 5.1 Inloggningssidan, MetaAppen

Efter användarkontroll som sker på sidan kontroll.asp, skickas användaren vidare till
metaappen.asp. För att hämta information och värden till listboxarna, används SQL-
frågor mot Metadatabasen. När användaren loggat in till MetaAppen hämtas de värden
som den inloggade har, tillhörande verksamhetstillhörigheter och kontroll görs mot an-
vändarnamnet. Beroende på hur många verksamheter användaren tillhör, visas dessa i
listboxen för innehållsansvarig. Även andra användare som tillhör samma verksamhets-
område, hämtas på detta sätt och visas i samma listbox. Val kan därefter göras, valet för
innehållsansvarig är dessutom obligatoriskt. Sidan laddas därefter om så att de värde
användaren valt, visas i listboxen. Sidan sida_underst.asp anropas, och värden tillhöran-
de innehållsansvarig visas i en tabell.

Figur 5.2 Beskrivning över listboxar för innehållsansvarig och tillhörande värden.

Nästa del för användaren att fylla i är de fält som visas nedan i Figur 5.3. Dokumentet
måste ha en titel, och detta är obligatoriskt. Bidragsgivare står för annan person eller
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grupp som har bidragit till informationen. Grupp kan exempelvis vara några som an-
svarar för nationellt vårdprogram. Versionsnummer är till för om ett dokument skall
ändras eller felaktig information skall tas bort i dokumentet. Endast senaste versionen
(versionsnummer) av ett dokument skall visas för användaren vid en sökning. Äldre
versioner av ett dokument är inte giltiga om det finns en nyare version av dokumentet.

Utgåva avser information som tillhör rubrik, format och upplägg som är oförändrat, men
där innehållet eller budskapet i dokumentet ändrats. Dokumenten grupperas årsvis i
stigande ordning, med avseende till publiceringsdatum. Täckningstiden anger fram till
vilket datum som dokumentet skall vara tillgängligt och giltigt på intranätet. Samman-
fattningen avser om användaren vid en sökning på vissa dokument får upp ett sökresul-
tat, och där enbart på sammanfattningen, kan se vilket slags dokument som är intressant.

För att ge ett dokument ett visst sökkriterie används indexord. Indexord beskriver in-
formationen på lägre nivå och avser kompletterande ämnesrelaterad information, exem-
pelvis kan det vara antibiotikaprofylax eller obstetrix, läkartermer som beskriver sjuk-
domstillstånd och botmedel mot dessa. Indexord kan även vara alla möjliga ord som kan
relateras till en viss avdelning eller organisation.

Figur 5.3 Bilden visar vad som beskrivits ovan.

Ämnestillhörigheten som skall väljas i nästa moment (Figur 5.4), kan ses som ett flödes-
schema. De möjliga val som kan göras på högsta nivå är vårdinformation, organisation,
teknik, ekonomi och personalinformation. Vid val av ovanstående i föregående mening,
laddas sidan om och en SQL-fråga skickas till Metadatabasen. Den information som är
relaterad till listboxvalet, visas i nästkommande listbox på en lägre nivå nedåt i ämnes-
hierarkin.

Figur 5.4 Visar flödet vid en viss ifyllnad av ämnen.
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Figur 5.5 innehåller de grupper eller intressenter som det publicerade dokumentet berör,
i detta fall de som är intresserade av ischias och kan finna användning av in-
formationen. Grupperna indelas i olika sektioner, och beroende på val kommer den in-
formation som hör till valet, att visas i nästkommande listbox. Målgrupp och täcknings-
rum är obligatoriska val.

Figur 5.5 Beskriver intressegrupper för informationen.

Format beskriver informationens dataformat (se Figur 5.7). I dagens läge av prototypen
har endast valet av text underalternativ, beroende på att metatermerna inte är utarbetade
för resterande alternativ. Det går även att ladda upp ljudklipp, bilder och bildspel till
servern och åskådliggöra dessa för användaren. Listboxen som följer innehåller 16 olika
förslag för definition av informationen, exempelvis ett PM, en rapport eller ett proto-
koll. Dessa val är väl genomtänkta från NU-sjukvårdens sida och de är relaterade till
dess verksamhet.

Medicinska koder, som följer en nationell och internationell standard, kan knytas till ett
eller flera dokument. Koderna beskriver olika aktiviteter eller behandlingar, sjukdoms-
tillstånd, ämnen och mediciner och morfkoder. Exempelvis inom tabellen KKA finns
det ett flertal ”underkoder”, om man ser till underkoden AAJ25 så behandlar den speci-
fika koden avskärmning av nervbanor vid epilepsi. Här har vi avgränsat oss och ej im-
plementerat dessa koder i prototypen. Skälet är tidsbrist och att denna del inte ansågs så
viktig från NU-sjukvårdens sida. I den prototyp som NU-sjukvården själva har utar-
betat, ingår en JavaApplet som löser detta problem. Enligt webbmastern Bosse Johans-
son, skall ett försök göras för att implementera JavaAppleten i vår prototyp.

Källfilens format kan användas till omvandling av orginalfilen till ett JavaDoc. Pro-
gramvaran som NU-sjukvården använder är NET-IT och kan jämföras med Acrobat
Readers omvandling av dokument, från .doc-fil till en .pdf-fil. Denna applikation (NET-
IT) fungerar ungefär på samma sätt [URL 8]. Den omvandlar MetaAppens dokument
till .jdoc-dokument. Fördelen med detta är att rättigheter för det specifika dokumentet
kan sättas, utskriftsmöjligheter, nedladdning av fil och förändring av dokument kan be-
gränsas. Detta är särskilt viktigt när det gäller dokument som har viktig information,
som inte bör ändras. När vi utarbetade prototypen behövde vi inte ta hänsyn till hur do-
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kumentet, som är uppladdat till filservern, skall visas för användaren. Det som däremot
krävdes var att sätta den faktiska sökvägen till dokumentet. Se kodningen nedan.

Figur 5.6 Programmeringskod

Figur 5.6 visar den kod i metadata.asp som sätter ihop den publicerade filens URL och
dess UNC (Universal Naming Convention). Koden illustrerar också hur filen som ladd-
ats upp till katologen Uploads på webbservern mha. komponenten ASP Simple Upload
(se kapitel 5.3), flyttas till rätt katalog på filservern. Katalogens UNC motsvarar här den
UNC som räknas ut i koden.

På den första raden instansieras variabeln fso till ett objekt av typen FileSystemObject.
Nästa rad deklarerar en variabel som innehåller adressen till NU-sjukvårdens webbser-
ver, denna adress används sedan för att sätta ihop filens URL. På rad 3 plockas namnet
på den fil som publicerats ut genom att anropa funktionen GetFileName i filsystemob-
jektet. Resultatet av detta anrop sparas i variabeln strFil. Variabeln strFil2 tilldelas se-
dan samma värde som strFil.

Därefter kommer en if-else-sats som avgör vilket format publiceraren valt att filen ska
sparas i. Om publiceraren vill att filen ska omvandlas till en JavaDoc-fil med NET-IT
(se ovan), utförs rad 6 - 9. På rad 6 byggs filens UNC upp genom att ta en fast UNC på

1.   Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

2.   strFil = fso.GetFileName(strFilnamn)

3.   strFil2 = strFil

4.   strURL = "http://intranu1.alvsborg.se/"

5.   if strFilformat = "javadoc" then

6.            strSokvag = "\\Norrnaln401\Data\Gem\Nuweb\" &

               objRS("Dokumentarkiv") & "\"

7.            strURL = strURL & objRS("Publiceringsarkiv") & "/"

8.            intTmp = InStrRev(strFil, ".")

9.            strFil2 = Left(strFil, intTmp - 1)

10. else

11.          strSokvag = "\\Norrnaln401\Data\Gem\Nuweb\"

12. end if

13. objRS1("URL") = strURL & strFil2

14. objRS1("UNC") = strSokvag & strFil

15. fso.MoveFile "d:\Inetpub\wwwroot\Uploads\" & strFil, strSokvag
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filservern och därefter lägga till katalognamnet för den publicerande verksamhetens
dokumentarkiv. På rad 7 görs samma sak med den skillnaden att här används katalog-
namnet för verksamhetens publiceringsarkiv och läggs till variabeln strURL, som dek-
larerades på rad 2. Rad 8 och 9 tar bort filändelsen från filnamnet, då denna försvinner
vid omvandling till JavaDoc. För att filens URL ska stämma måste alltså filändelsen tas
bort från filnamnet. Om publiceraren istället vill spara filen i orginalformat utförs rad
11, vilket enbart sätter filens statiska UNC.

Det som nu saknas för att få en komplett URL och UNC är namnet på den fil som publi-
cerats. På rad 13 och 14 kompletteras variablerna strURL och strSokvag med detta fil-
namn samt levererar sitt innehåll till variabeln objRS1, denna variabel innehåller den
metadata som ska sparas till databasen. På rad 15 sker slutligen förflyttningen av den
publicerade filen, från katalogen Uploads på webbservern till filens UNC på filservern.
För att utföra detta används funktionen MoveFile, vilket är en inbyggd funktion för att
flytta filer i filsystemobjektet (Mitchell, Atkinson, 2000).

När användaren fyllt i de värden i MetaAppen som ansetts nödvändiga, kan dokumentet
som användaren skrivit, hämtas för uppladdning. Det sker med knappen ”Browse”
[URL 9], som visar en dialogruta där sökvägen till uppladdningsfilen kan anges. Däref-
ter kan metadatan sparas till databasen, och filen laddas upp till filservern. Detta görs
med knappen ”Spara Metadata”.

Figur 5.7 Uppladdning av dokument till filservern.

Slutligen visas de tillhörande värden och beskrivningar till filen som har laddats upp till
filservern. Användaren kan därefter göra ett val om han/hon vill logga ut från MetaAp-
pen eller skriva en ny metadatapost (se Figur 5.8).
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Figur 5.8 Visar de värden som tillhör den uppladdade filen.

Om användaren väljer att skapa en ny metadatapost, krävs det att detta görs inom 20
minuter. Sessionsvariabeln som är kopplad till inloggningsnamnet, håller detta ID från
inloggningssidan och tiden beräknas på detta värde. Om användaren överskrider denna
tid kommer inte några val att kunna göras. Standardvärdet för en sessionsvariabel är 20
minuter, men detta kan ställas om i programkoden. Session är ett inbyggt objekt i ASP,
och används för att lagra tillståndsinformation enbart under den tid besökaren stannar
kvar på webbplatsen (Mitchell, Atkinson, 2000). Sessionsvariabeln innehar detta värde
för att skydda servern mot otillåtna ingrepp, och delvis för att servern inte skall bli
överbelastad av för många användare. När användaren loggar ut försvinner sessions-
variabeln och dess ID-nummer.

5.2 Resultatet av datamodelleringen

Figur 5.9 visar de tabeller och relationer som blev resultatet av vår datamodellering
samt normalisering av denna. Dessa tabeller utgör en egen del av Metadatabasen och
kan anses som ett tillägg till befintlig struktur. Enligt NU-sjukvårdens kravspecifikation
ska information om användare, verksamheter, avdelningar och roller lagras i form av
nya tabeller. Dessa krav har också fastslagit att ingen relation mellan de nya tabellerna
och Metadatatabellen får skapas.

Figur 5.9 visar att tabellen Anvandare består av attributen Användarnamn, Losenord,
Namn, Epost och Forvaltning. Tabellens primärnyckel är Anvandarnamn och alla att-
ribut utan Epost är obligatoriska. Tabellen Roll innehåller attributen Roll_ID och Roll-
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namn. Roll_ID är en räknare som fungerar som tabellens primärnyckel och Rollnamn
kan exempelvis vara verksamhetschef. Avdelningstabellen innehåller Avdelnings_ID
och Avdelningsnamn. Tabellen fungerar på samma sätt som Rolltabellen. Verksam-
hetstabellen innehåller attributen Verksamhet_ID, Verksamhetsnamn, Dokumentarkiv
och Publiceringsarkiv. Dokumentarkiv innehåller ett katalognamn på filservern där en
fil som publiceras i verksamhetens namn hamnar. Publiceringsarkiv innehåller liksom
dokumentarkiv ett katolognamn, men istället för filservern gäller detta katalognamn
webbservern. Det ena gäller UNC och det andra URL:en.

Genom samtal med Magnus Sandberg har det framkommit att en användare i enstaka
fall kan tillhöra flera verksamheter, avdelningar och inneha flera roller inom NU-sjuk-
vården. Dessa enstaka fall innebär att det måste finnas en många- till många-relation
mellan användartabellen och de övriga tabellerna. Därför har vi skapat relations-
tabellerna Anvandare_Roll, Anvandare_Verksamhet och Anvandare_Avdelning. Dessa
innehåller användartabellens primärnyckel samt de andra tabellernas primärnycklar.
Relationstabellerna består därför av två stycken främmande nycklar, och de är dessa
som skapar relationerna mellan tabellerna

(Litteraturkälla om relationsteorier och termer, Jonegård, 1986 och Kroenke, 2000).

Anvandare

PK Anvandarnamn

Losenord
Namn
Epost
Forvaltning

Roll

P K Roll_ID

Rollnamn

Avdelning

P K Avdelning_ID

Avdelningsnamn

Verksamhet

P K Verksamhet_ID

Verksamhetsnamn
Dokumentarkiv
Publiceringsarkiv

Anvandare_Avdelning

FK1 Anvandare
FK2 Avdelning

Anvandare_Verksamhet

FK1 Anvandare
FK2 Verksamhet

Anvandare_Roll

FK1 Anvandare
FK2 Roll

Figur 5.9 Beskrivning av datamodellerade tabeller.
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5.3 Grafiska gränssnittet

Figur 5.10 beskriver det flöde som finns i MetaAppen. Användarna stöter först på en
inloggning i form av sidan index.html, denna tar i sin tur hjälp av kontroll.asp för att
kontrollera själva inloggningen. Kontroll.asp sköter sin uppgift genom att kontrollera
användarnamn och lösenord mot de användare som finns lagrade i användartabellen i
Metadatabasen. Om kontroll.asp godkänner inloggningen skickas användaren vidare till
metaappen.asp, vilket är en sida som definierar en ramstruktur med 3 horisontella ram-
ar. Fördelen med att utveckla prototypen på detta sätt är att information kan skickas
mellan de tre delarna. Om inloggningen misslyckas återvänder användaren till in-
dex.html och får göra ett nytt försök att logga in. Metaappen.asp lagrar också det an-
vändarnamn som användes för att logga in i en sessionsvariabel. På detta sätt vet Meta-
Appen hela tiden vem som är inloggad och agerar som publicerare.

Ramarna som ingår i metaappen.asp är uppifrån räknat sida_topp.html, metadata.asp
och sida_underst.asp. Sida_topp.html är en statisk HTML-sida som innehåller Meta-
Appens logotyp. Metadata.asp innehåller den mesta av MetaAppens funktionalitet, det
är här som publiceraren anger de olika metatermerna som ska knytas till varje pub-
licerad fil. Sidan består av ett formulär där publiceraren får ange ett antal alternativ i
listboxar samt att fylla i några textrutor på egen hand. Listboxarnas alternativ läses in
mha. SQL-frågor till Metadatabasens tabeller. När publiceraren gör ett val i en av list-
boxarna skickas formuläret och sidan laddas om på nytt. Beroende på vilken listbox som
orsakade omladdningen och publicerarens val i denna returnerar ASP-scriptet en ny
dynamisk sida med ett nytt utseende. Exempelvis om ett första ämnesval gjorts, så lad-
das sidan om och ASP-scriptet levererar sidan på nytt, men nu med möjlighet att göra
ytterligare ämnesval på lägre nivå.

När publiceraren väljer innehållsansvarig, skickas formuläret och sidan laddas på nytt.
Samtidigt som sidan laddas anropas en JavaScript-funktion som laddar om
sida_underst.asp. På detta sätt visar sida_underst.asp alltid aktuell information om vald
innehållsansvarig samt publicerarens användarnamn. Detta sker genom att metadata.asp
läser in information om innehållsansvarig från användartabellen och sparar denna i sess-
ionsvariabler. På detta sätt är både information om innehållsansvarig och publicerarens
användarnamn åtkomligt för sida_underst.asp i form av sessionsvariabler.

Metadata.asp innehåller också ett andra formulär, det är i detta formulär som pub-
liceraren anger vilken fil det är som ska publiceras. Formuläret innehåller ett enda ob-
jekt av typen ”file”, detta objekt finns beskrivet i RFC 1867 (Request for Comments)
[URL 9] och ger möjlighet att bläddra på hårddisken. I denna RFC beskrivs att ett form-
ulär med objektet ”file” ska ha metoden lika med POST, detta innebär att form-
ulärfältens värden skickas via HTTP-huvudena (Mitchell, Atkinson, 2000). Vidare står
det beskrivet att attributet ”enctype” i formulärhuvudet ska ha värdet " multipart/form-
data". Detta bestämmer den MIME-typ (Multipurpose Internet Mail Extensions) som
innehållet i formuläret skickas med. MIME-typer beskrivs i RFC 1521 [URL 12].
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ASP har i dagsläget ingen inbyggd funktion för att hantera en fil som laddas upp till
webbservern mha. formulär. ASP förstår inte kodschemat för "multipart/form-data"
[URL 10]. Det finns några olika sätt att lösa detta problem, ett sätt är att skriva all kod
som behövs på egen hand men detta är ett ganska omfattande jobb. På grund av detta
faktum har vi valt att använda oss av en redan färdigutvecklad komponent. Komp-
onenten vi använder heter ASP Simple Upload [URL 11], och består av en dll-fil (Dri-
ver Link Library) vid namn ASPSimpleUpload.dll. ASP Simple Upload är en fri kom-
ponent som utvecklades för att göra det enkelt för ASP-programmerare att ge webb-
användare möjlighet att ladda upp filer till en webbserver [URL 11]. För oss var enkel-
heten och det faktum att komponenten var gratis, det styrande vid valet av komponent.

När filen ska publiceras trycker publiceraren på knappen ”spara metadata”. Det som
händer nu är att formulärfältens värden kontrolleras så de stämmer överens med NU-
sjukvårdens direktiv. Om så är fallet skickas formuläret med filnamnet till upload.asp,
som skapar ett objekt av ASPSimpleUpload.dll, och med hjälp av funktioner i denna
laddas filen upp till webbservern. Därefter återvänder kontrollen till metadata.asp som
skickar det andra formuläret med metatermerna. Metadata.asp laddas nu om men istället
för att skriva sidan på nytt sparas metatermerna till tabellen Metadata och filen som nu
finns på webbservern flyttas till rätt katalog på filservern. Metadata.asp skriver ut de
metatermer som sparats i Metadatabasen och ger publiceraren en valmöjlighet att publi-
cera ytterligare en fil eller att logga ut.
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Figur 5.10 Flödesschema över MetaAppen.

Färgerna och den rent grafiska uppbyggnaden, är gjord med tanke på logotypen som
NU-sjukvården har. Den blå och gröna färg som finns i logotypen, återfinns i övre och
nedre kant av prototypen (sida_topp.html och sida_underst.asp). Genom att använda ett
bildbehandlingsprogram (Paint Shop Pro version.7.04), kunde rätt färg frambringas ur
logotypen. Tanken är att färgerna skall vara vilsamma för ögat och upplevelsen skall
förknippas med NU-sjukvården.

Det grafiska användargränssnittet som vi utvecklat, kommer att fungera på flera platt-
formar och operativsystem med olika fönstermiljöer. Det som kommer att krävas av an-
vändaren är:

• Internet Explorer 5.0

• Inloggningsnamn

• Inloggningslösenord
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Orsaken till att NU-sjukvården valt Internet Explorer som webbläsare är att förvaltning-
en innehar Microsoft-produkter. Versionsnummer på webbläsaren bör vara minst 5.0,
enligt IT-samordnaren innehar de flesta datorer inom NU-sjukvården detta versions-
nummer. Protoypen kan anses som plattformsoberoende, då den skall användas i intra-
nätet. MetaAppen kan nås av all datorer inom NU-sjukvården, det enda som krävs är att
datorn ingår i NU-sjukvårdens nätverk och att användaren har ett giltigt användarnamn
och lösenord.

5.4 Diskussion

I detta delkapitel diskuteras det kring de resultat som vi kommit fram till under arbetets
gång. En utvärdering av Magnus Sandberg om MetaAppen finns även i detta kapitel.

5.4.1 Diskussion om MetaAppen

Syftet med vår uppsats har varit att utvärdera och följa NU-sjukvårdens önskemål om en
förbättring av MetaAppen och dess gränssnitt. Prototypen som vi har utarbetat, fungerar
förvånansvärt bra och implementation till NU-sjukvårdens databas kan förhoppningsvis
göras utan större problem.

Ser man till ett större perspektiv när det gäller MetaAppen, kan funderingar kring en
tillbyggnad av gällande gränssnitt göras. En utbyggnad som innehåller sökfunktioner för
de dokument som har laddats upp till filservern, är definitivt ett måste när det gäller
funktionaliteten. Det är först då som det blir ett fullvärdigt dokumenthanteringssystem
som skapats, med funktioner för att ladda upp ett dokument och söka efter det. MetaAp-
pen kan ses som ett led i ett större sammanhang där målet är ett komplett verktyg som är
integrerat med användarna. Förankring av metadatatermerna bör göras hos personalen
inom förvaltningen. Detta kommer att krävas för att få en enhetlig termkatalog, där var
och en nyttjar termerna på bästa sätt. Att förankra tankarna kring MetaAppen hos NU-
sjukvårdens ledning, och att dessa tankar sprider sig nedåt i hierarkin, kommer att vara
viktigt för MetaAppens överlevnad.

5.4.2 Konsekvenser vid dubbellagring i databasen

Det vi direkt upptäckte i den befintliga databasen är att en ansenlig dubbellagring och
överträdelse mot normalformerna har gjorts. NU-sjukvården är medvetna om detta och
det är ett avsiktligt beslut att designa databasen på detta sätt. Magnus Sandberg, IT-sam-
ordnaren, anser att enkelheten och helheten när det gäller att skapa frågor mot meta-
databasen, är viktigare än dubbellagringen, och av den anledningen lagras data på detta
sätt.

Förändringar i strukturen på databasen är svårt att utföra beroende på relationerna som
är skapade mellan tabellerna. Innebörden är att redundansen är stor, och att abnormali-
teter uppstår när t.ex. innehållsansvarig lagras i en tabell och han/hon skall ändra sin e-
post adress, då uppstår en abnormalitet och ej önskad struktur. Vidare kan felaktiga vär-
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den framträda när samma innehållsansvarige ändrar sitt namn, kanske vid giftemål eller
ny tjänst, då får dokumentet ett felaktigt publicistnamn. Den övriga informationen, e-
post och verksamhetsområde får även de fel värden för dokumentet.

Dubbellagringen kanske inte anses så allvarlig från NU-sjukvårdens sida, hårddiskut-
rymme kanske finns, men desto allvarligare måste abnormaliteterna anses vara som
borde uppstå. Detta kan få allvarliga konsekvenser i framtiden när personer i organisa-
tionen byter avdelning och verksamhet, då kommer problem att uppstå.

5.4.3 Utvärdering av det grafiska gränssnittet och logiken i prototypen

Svar från IT-samordnaren Magnus Sandberg och urvalsgruppen på NU-sjukvården ( se
bilaga 4).

5.4.4 Kommentarer till utvärderingen

Det mesta verkar vara till belåtenhet från NU-sjukvårdens sida. Logiken och det graf-
iska gränssnittet har vuxit fram ur djupa diskussioner mellan uppsatsens författare.
Framförallt har sidförflyttningarna minskats och en lättare struktur uppnåtts. Om en
jämförelse görs med föregående prototyp, där gränssnittet var gjort i Cold fusion, har
vårt förslag skapat ett smidigare gränssnitt. Användaren kan lättare navigera sig fram i
listboxarna, de värden som skall fyllas i är till stor del synliga för användaren. Ett större
helhetsintryck har skapats. Jämförelsen kan återigen göras mot NU-sjukvårdens proto-
typ, där användes ett flertal sidor för att uppnå ungefär samma sak som vi gjort. Även
att förstå flödet genom NU-sjukvårdens applikationen, var svårt att få en uppfattning
om. Nu har en mer lättförståelig struktur skapats.

Missen som nämndes ovan uppmärksammades när prototypen visades för NU-
sjukvården vid ett tillfälle, men tidsbrist gjorde att detta inte implementerades. Andra
delar av prototypen hade högre prioritet, och ansågs viktigare att utveckla.

5.5 Förslag till förbättringar

Den prototyp av MetaAppen som vi utvecklat innehåller den funktionalitet som krav-
specifikationen från NU-sjukvården föreskriver. Eftersom den tid vi haft till vårt förfo-
gande varit knapp, har detta inneburit att vi koncentrerat oss på att uppnå NU-sjuk-
vårdens krav. Detta har lett till att vissa delar av prototypen blivit lidande. Framförallt
saknas i dagsläget ett väl utvecklat felmeddelande- och felhanteringssystem.

När man som vi jobbat med att läsa från en databas och skriva till densamma, kan en
mängd saker gå fel, exempelvis kan det vara omöjligt att nå databasservern pga. kabel-
brott. Prototypen saknar idag funktioner för att upptäcka och hantera sådana oförutsedda
fel i samband med databaskommunikation. Fel kan också uppstå när uppladdning och
förflyttning av den publicerade filen görs. Dessa fel uppstår om filen av någon anled-
ning inte existerar, annan fil med samma namn existerar eller om rättigheter på aktuella
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kataloger saknas. Inte heller här har någon felhantering implementerats, och svår-
begripliga felmeddelanden uppstår. Som beskrivits i kapitel 5.3 används en färdig-
utvecklad komponent vid namn ASP Simple Upload för att utföra filuppladdning till
webbservern. Denna komponent är gratis att använda men saknar lite av den funk-
tionalitet som finns hos andra kommersiella komponenter. NU-sjukvården kan event-
uellt köpa en licens på en sådan eller skräddarsy sin egna komponent. På detta sätt får
man tillgång till mer funktionalitet i samband med filuppladdningen.

Vi föreslår att man vid en eventuell förbättring av MetaAppen försöker implementera
funktioner för felhantering. En sådan förbättring innebär att MetaAppen skulle bli mer
robust mot oförutsedda fel, och då kunna hantera felen samt ge användaren begriplig
information om vad som gått snett. Detta är också viktigt för att situationen där meta-
dataposten sparas men filuppladdningen misslyckas eller tvärtom inte skall uppstå.

MetaAppen kontrollerar de värden som publiceraren angett i formulärfälten. Detta görs i
samband med att filen ska laddas upp och metadatan sparas. Exempel på en sådan kon-
troll är filnamnet, detta kontrolleras så att längden inte överstiger 15 tecken och att inga
otillåtna tecken förekommer. Naturligtvis kontrolleras också att alla obligatoriska fält är
ifyllda. Denna kontroll är idag inte fullt utbyggd och bör utökas, tex. kontrollera att ett
giltigt datum är ifyllt. I annat fall kan felaktiga värden komma att sparas i databasen.

Andra förbättringar som kan tänkas införas är en hjälpfunktion där publiceraren kan få
information om hur sidan fungerar samt vilka regler och begränsningar som gäller. Men
framförallt bör det finnas information om metatermerna, hur och i vilket sammanhang
de ska användas.



Utveckling av gränssnitt för dokumenthanteringssytem

-34-

6 Slutsatser

6.1 Analys av resultatet

Målet för vårt arbete var att utvärdera NU-sjukvårdens önskemål om en förbättring av
MetaAppen och dess gränssnitt. Resultatet som vi fått fram, enligt IT-samordnare Mag-
nus Sandberg, är att vi lyckats över förväntan. Slutsatsen är att vår prototyp fungerar
tillfredställande men att det krävs vissa tillägg för att den skall fungera fullt ut.

Magnus Sandbergs önskan är att MetaAppen skall resultera i att IT-enheten prioriterar
en vidare utveckling, i form av ett större utvecklingsprojekt. Tanken är att metatermerna
skall förankras inom NU-sjukvården och att dessa skall skapa en enhetlig standard. En
överlevnad av metatermerna är därför viktigt. Organisationen runt projektet måste vara
medvetna om problemen och att det krävs en förankring av metatermerna.

Faktorer som kan ha påverkat studiens resultat är att det fanns en tidigare utveckling av
MetaAppen, och att vi genom detta inte kunde gå in helt förutsättningslöst i vårt arbete.
Trots att vi inte kunde använda den tidigare koden för vår programmering, var vi ändå
påverkade av att vissa funktioner skulle finnas i prototypen, exempelvis listboxarnas
ordning och delvis flödet i applikationen. Föregående prototyp visade på brister och
misstag som gjordes vid första utvecklingen. Dessa har senare lokaliserats, och gjort att
vi undvikit dessa problem. Resultatet har varit att vi förbättrat plattformen för MetaAp-
pen, och höjt standarden en nivå.

För att använda MetaAppen fullt ut, bör en utbyggnad av gränssnittet göras. Som det
fungerar nu saknas en sökfunktion för de dokument som har laddats upp till filservern.
Först när gränssnittet för sökfunktionen är gjort, kan MetaAppens fulla potential utnyt t-
jas. Och det är framför allt då, som intresset från personalens sida kan tänkas öka. Då
kan dokumenten som dagens applikation publicerar också kunna göras sökbara för per-
sonalen.

Vi tycker att det är ett bra system som utvecklats. Rekommendationen är att fortsätta
utvecklingsarbetet. Det kommer att i framtiden bli nödvändigt för NU-sjukvården, att på
något sätt använda sig av ett dokumenthanteringssystem. Om vi återknyter till inled-
ningen och Per Flensburgs resultat om informationssystem, där han nämner att kostna-
den för hämtning av information inom den offentliga sektorn är hög, bör system som
MetaAppen förhoppningsvis underlätta åtkomsten till rätt information.
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 Installation av Microsoft SQL Server 7.0

Bilaga 1. Installation av Microsoft SQL Server 7.0

När man installerar SQL Server 7.0 kan man välja mellan två olika versioner, en arbets-
station- eller en full produkt-installation (som kan vara av standardtyp eller en enterpri-
se-version beroende på maskinvara och operativsystem). Eftersom desktop-versionen
var lämplig för vår utvecklingsmiljö valde vi denna.

Nästa steg att ta ställning till är vilken typ av installation man vill ha, man kan välja
mellan minimal, typical och custom. Här valde vi custom därför att vi var tvungna att
ange vissa värden för att vi skulle kunna använda den backup som vi fått av NU-
sjukvårdens Metadatabas. Vi använde defaultinställningarna när vi installerade, alltså
d:\MSSQL7 (den flyttbara hårdiskens enhetsbeteckning) för både program- och datafi-
lerna.

En ny funktionalitet i SQL Server 7.0 är möjligheten för databasfilerna att dynamiskt
expandera och krympa efter behov. Detta innebär att man inte behöver oroa sig över att
ange maximal storlek på databasfilerna när man installerar, utan systemet sköter detta
automatiskt. Den här funktionaliteten kallas för ”On-Demand Disk Management” och
ingår som en del i filosofin att försöka reducera  ”Cost-Of-Ownership”.

Installationen steg för steg efter det att autorun.exe startat:

1. Install SQL Server 7.0 Components

2. Database Server – Desktop Edition

3. Local Install – Install to the local machine

4. Lisensavtal – Acceptera

5. User information – Name Johan Olsson  Company  HTU

6. Setup type – Custom, Program files: d:\mssql7, Data files: d:\mssql7

7. Server Components – Development Tools

8. Character Set / Sort Order / Unicode Collection

Character set 1252 / ISO  Character set ( default)

            Sort Order Dictionary order, case sensitive, Swedish/Finish.

            Unicode Collation – Locale identifier, General Unicode.

9. Network Libraries – Named pipe name: \\.\pipe\sql\query

10. Service Accounts – Use the local system accounts

11. Start copying files

12. Setup Complete
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För att kunna återskapa utvecklingsmiljön, var vi tvungna att kopiera NU-sjukvårdens
databas och installera den på vår databasserver. Genom att göra en enkel backup från
orginaldatabasen (dump_metadata.bak) till en CD-skiva, kunde vi installera den på vår
databasserver. Så här gick vi till väga:

1. Startade databasen

2. Kopierade dump_metadata.bak från CD till d:\mssql7\backup

3. Öppna SQL Server Entreprise Manager

4. Högerklicka Databases

5. Välj all task -> restore database

6. Restore as database metadata

7. Restore from device

8. Select device -> add -> filname -> d:\mssql7\backup\dump_metadata.bak

9. Restore backup set

10. Database complete

Kontroll om databasen fungerar kan enklast göras genom att se om utrymmet har allo-
kerats till transaction log, alltså d:\mssql7\data\metadatalog. I vår version var utrymmet
på 300MB.



Metadatabasen uppbyggnad

Bilaga  2. Metadatabasens uppbyggnad

Visar Metadatabasens uppbyggnad efter datamodelleringen. I detta fall de tabeller som
tillkommit till den ursprungliga databasen.

Verksamhet

PK Verksamhet_ID

Verksamhetsnamn
Dokumentarkiv
Publiceringsarkiv

Anvandare_Roll

FK1 Anvandare
FK2 Roll

Anvandare_Verksamhet

FK1 Anvandare
FK2 Verksamhet

Avdelning

PK Avdelning_ID

Avdelningsnamn

Anvandare

PK Anvandarnamn

Losenord
Namn
Epost
Forvaltning

Roll

PK Roll_ID

Roll

Anvandare_Avdelning

FK1 Anvandare
FK2 Avdelning
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Visar Metadatabasens uppbyggnad, i detta fall de tabeller som framtagits och strukture-
rats av NU-sjukvården. Tabellerna används till att fylla MetaAppens listboxar med va l-
alternativ, dvs. de värden som användaren ser när han/hon gör ett val i en listbox.

AMNE1

PK AMNE1_KEY

AMNE1_NAMN

AMNE2

PK AMNE2_KEY

FK1 AMNE1_KEY
AMNE2_NAMN

MALGRUPP

PK MALGRUPP_KEY

MALGRUPP_NAMN

AMNE3

PK AMNE3_KEY

FK1 AMNE2_KEY
AMNE3_NAMN

FORMAT1

PK FORMAT1_KEY

FORMAT1_NAMN

AMNE4

PK AMNE4_KEY

FK1 AMNE3_KEY
AMNE4_NAMN

FORMAT2

PK FORMAT2_KEY

FK1 FORMAT1_KEY
FORMAT2_NAMN

ANDRAGRUPP1

PK ANDRAGRUPP1_KEY

ANDRAGRUPP1_NAMN

FORMAT3

PK FORMAT3_KEY

FK1 FORMAT2_KEY
FORMAT3_NAMN

ANDRAGRUPP2

PK ANDRAGRUPP2_KEY

FK1 ANDRAGRUPP1_KEY
ANDRAGRUPP2_NAMN

FORMAT4

PK FORMAT4_KEY

FK1 FORMAT3_KEY
FORMAT4_NAMNGRUPP

PK GRUPP_KEY

GRUPP_NAMN

TACKNINGRUM

PK TACKNINGRUM_KEY

TACKNINGRUM_NAMN
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Visar Metadatabasens uppbyggnad, i detta fall de tabeller som framtagits och strukture-
rats av NU-sjukvården.

KKA

PK KKA_KOD

KKA_NAMN

KSH

PK KSH_KOD

KSH_NAMN

ATC

PK ATC_KOD

ATC_NAMN

METADATA

PK METADATA_KEY

I21 TITEL
I8 FORMAT1
I9 FORMAT2
I10 FORMAT3
I11 FORMAT4
I1 AMNE1
I2 AMNE2
I3 AMNE3
I4 AMNE4

PUBLICISTID
I17 PUBLICIST
I14 INANSVARIG
I13 INANSMAIL

FORVALTNING
I25 VERKSAMHET
I7 AVDELNING
I12 GRUPP
I18 ROLL

BIDRAGSGIVARE
I20 TACKNINGTID
I15 KLASSTID
I26 VERSIONSNR
I24 UTGAVONR
I16 MALGRUPP
I5 ANDRAGRUPP1
I6 ANDRAGRUPP2
I19 TACKNINGRUM

SAMMANFATTNING
STATUS

I23 URL
I22 UNC

METADATA_ATC

PK,FK2 METADATA_KEY
PK,FK1 ATC_KOD

METADATA_KKA

PK,FK2 METADATA_KEY
PK,FK1 KKA_KOD

METADATA_KSH

PK,FK2 METADATA_KEY
PK,FK1 KSH_KOD

METADATA_MORF

PK,FK1 METADATA_KEY
PK,FK2 MORF_KOD

MORF

PK MORF_KOD

MORF_NAMN

INDEXORD

PK,FK1 METADATA_KEY
PK,I1 INDEXORD
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Bilaga 3. Informationsutbyte med Per Flensburg

Hej!

Vi heter Jan Lindgren och Johan Olsson och håller på med ett examensarbete på hög-
skolan Trollhättan/Uddevalla. Det som vi skriver om är ett grafiskt gränssnitt med kopp-
ling till en SQL -databas. Detta med hjälp av ASP. Vi har sökt efter information som
handlar om Knowledge Management och Informations-hanteringssystem, och "hittat" er
sida.

Vi tycker att den är intressant och kommer att relatera till den. Men då uppstår ett pro-
blem, eftersom vi gör ett examensarbete krävs det någon form av verifiering. Har ni nå-
got arbete eller dokumentation som stödjer att " den offentliga sektorn kan minska kost-
naderna med 1,8 miljoner kronor per år"?. Det skulle vara bra om det fanns någon form
av "bevis" eller utvärdering. Detta kan då krävas för vårt examensarbete. Tycker annars
att ni är på rätt väg, vi har själva upptäckt att "många program finns det" för att hantera
informationsmängden på ett företag och alla är inte så anpassningsbara...

 Tackar på förhand och ha en trevlig dag!

 Jan Lindgren    ds99jali@thn.htu.se

Johan Olsson  ds99jool@thn.htu.se 

*************************************************************************************
Hej!

Först så vill jag säga att jag tillhör den generation som ska tilltalas med "du". Vi gamla 40-talister
blir bara generade om man säger "ni" till oss.
Uppgiftern om de 1,8 miljarderna står ursprungligen i Computer Sweden från dedn 10 april, om
jag minns rätt. Kolla för säkerhets skull.
Uträkningen bakom är mkt enkel.Uppställningen har du här:

Antal i offentlig sektor        800000
Månadslön         18000
Pålägg             1,54
Tim/mån             200
Timlön               138,6
5 min              11,55
Spar per dag       9 240 000
Dagar/år               200
Totalt               1 848 000 000

Häftigt! Och helt otroligt; jag baxnade själv när slutsiffran trillade ner! Lycka till med er uppsats och
hälsa Thomas, Lars och de andra lärarna!

--
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
       _/_/_/   _/_/_/_/  _/_/_/    Professor,             Residence:
      _/   _/  _/        _/   _/    MSI, Växjö University  Uardavägen 8 G
     _/   _/  _/        _/   _/     S-351 95 Växjö          S-224 71 Lund
    _/_/_/   _/_/_/    _/_/_/       Sweden                 Sweden
   _/       _/        _/ _/         Tel: +46 470 708925    Tel +46 46 211 0126
  _/       _/        _/  _/         Homepage: http://www.msi.vxu.se/~per
 _/       _/_/_/_/  _/   _/         E-mail: per.flensburg@msi.vxu.se

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/



Utvärdering av MetaAppen

Bilaga 4. Utvärdering av MetaAppen

Programlogik och grafiskt gränssnitt

I den tidigare versionen av MetaAppen (1.0) fördelades de olika fälten på fyra olika
sidor, detta gav problem när användare ångrade ett tidigare val och ville backa tillbaka.
Dessutom var överblicken över valda värden obefintlig. Eleverna ombads att försöka
skapa ett bättre grafiskt gränssnitt där fälten samlades på så få sidor som möjligt. Vid
granskning av elevernas förslag har de lyckats över förväntan.

Förslaget innehåller dels en bra gruppering av de olika fälten, dels är samtliga fält sam-
lade på en sida. Vid klassificering av ett dokument kan publiceraren mycket enkelt kon-
trollera de valda värdena och ändra enskilda värden om så önskas.

Färgerna som använts är behagliga och vilsamma. Hela applikationen ger ett profess-
ionellt intryck.

Från NU-sjukvårdens sida önskades även en enklare inloggningsfunktion. Även på den-
na punkt har eleverna lyckats. Det finns en miss i kopplingen mellan inloggad använda-
re (publicist) och innehållsansvarig och denna avser innehållsansvarigs tillhörigheter till
verksamheter, avdelningar och roller. Felet kan dock ej lastas eleverna utan beror på
bristande underlag från undertecknads sida.

Även om applikationen fortfarande saknar en del av de funktioner som vi behöver är
denna version helt klart en förbättring.

Magnus Sandberg
IT-Samordnare
Ortopediska kliniken
NU-Sjukvården
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Bilaga 5. Programmeringskod till prototypen

Kod till index.html

<!--*************************************************-->

<!--  index.html är kodad och designad av                                  -->

<!--  Jan Lindgren & Johan Olsson                            -->

<!--  ds99jali@thn.htu.se, ds99jool.thn.htu.se                   -->

<!--*************************************************-->

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Inloggning</TITLE>

<SCRIPT language=JavaScript>

<!--

//Kontroll av längden på lösenordet, måste minst vara 4 bokstäver.

//Kontroll av användarnamn

function kolla_Losenord()

{

var p1 = new String(document.inlogg.Losenord.value);

// Om Lösenordet är färre än 4 bokstäver

if(p1.length < 4)

   {

alert("Lösenordet är för kort!!! Du måste ha minst 4 bokstäver...");

return false;

   }

if(document.inlogg.Anvandarnamn.value=="")

{

alert("Du måste fylla i användarnamn...");

return false;
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return true;

}

// -->

</SCRIPT>

</HEAD>

<BODY bgcolor="" text="#000000" background="metabilden.jpg">

<table border="0" width="100%" height="100%">

<tr>

<td width="50%" valign="middle" align="center">

<align="center"><H2>Ange namn och lösenord </H2>

   <form method="POST" action="kontroll.asp" onsubmit="return kolla_Losenord();"

   name="inlogg">

   <p><font face="Verdana" size="2"><b>Användarnamn<br>

   <input type="text" name="Anvandarnamn" size="20"></b></font></p>

   <p><font face="Verdana" size="2"><b>Lösenord<br>

   <input type="Password" name="Losenord" size="20"></b></font></p>

   <p><input type="submit" value="Logga in" name="B1"></p>

   </form>

</td>

</tr>

</table>

<!-- Ser till att användaren kommer tillbaka till -->

<!-- inloggningssidan om sessionsvariabeln löst ut-->

<SCRIPT language="JavaScript">

<!--

if (parent != self) {

    top.location.href = location.href;

}

//-->

</SCRIPT>
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</BODY>

</HTML>

Kod till kontroll.asp

 <%@ Language=VBScript %>

<% Response.Buffer = TRUE %>

<!-- #include virtual="/adovbs.inc" -->

<html>

<!--*************************************************-->

<!--     kontroll.asp är kodad och designad av                             -->

<!--     Jan Lindgren & Johan Olsson                                          -->

<!--     ds99jali@thn.htu.se, ds99jool.thn.htu.se                         -->

<!--*************************************************-->

<body>

<%

'Här skapar vi kopplingsobjektet mot DSN

Set rs=server.createobject("adodb.recordset")

conn="dsn=metadata;uid=Johan;pwd=ds99"

rs.open "Anvandare",conn,adOpenDynamic,adLockOptimistic,adcmdTabledirect

        ' Kontroll av användarnamn och lösenord

'Hämtar samtliga användare från databasen

sql = "SELECT * FROM Anvandare"

'Först krävs det att sätta variabeln till falskt

'Variabel som blir sann om ett rätt användarnamn angivits

 CorrectAnvandarnamn = FALSE

'Variabel som blir sann om ett rätt lösenord angivits

CorrectLosenord = FALSE

'Kontrollera om användarnamnet finns

Do Until CorrectAnvandarnamn = TRUE OR rs.EOF

If rs("Anvandarnamn") = Request.Form("Anvandarnamn") Then
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'användarnamnet fanns i databasen

CorrectAnvandarnamn = TRUE

if Rs("Losenord") = Request.Form("Losenord")

Then

'lösenordet stämde från databasen

CorrectUserLosenord = TRUE

end if

'avbryt loopen

Exit Do

End If

'Gå till nästa post i databasen

RS.MoveNext

Loop

'Om användarnamnet eller lösenordet var felaktigt

If CorrectAnvandarnamn = FALSE Then

Response.Write

"Du har angivit ett felaktigt Användarnamn/Lösenord!"

ElseIf CorrectUserLosenord = FALSE Then

Response.Write

"Du har angivit ett felaktigt Användarnamn/Lösenord!"

End If

'Om användarnamnet och lösenordet var korrekt

If CorrectAnvandarnamn = TRUE AND CorrectUserLosenord = TRUE Then

'Allt stämde gå till metaappen.asp och metadata.asp

' Skapa en sessionsvariabel som håller användarnamn

' detta för att kunna få med sig namnet till sida_unders.asp

Dim strNamn

                strNamn = Request.Form("Anvandarnamn")

                Session("Anvandarnamn") = strNamn

Response.Redirect "metaappen.asp"
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end if

Response.Write "<br><a href='index.html'> Tillbaka till inloggningen</a>"

%>

</body>

</html>

Kod till metadata.asp

<% @LANGUAGE = VBScript %>

<%

Option Explicit

Response.Expires = 0

%>

<%

Dim strPublicist

strPublicist = Session("Anvandarnamn")

if strPublicist = "" then

   Response.redirect "index.html"

end if

%>

<!--*************************************************-->

<!-- metaappen.asp är kodad och designad av              -->

<!--                    Jan Lindgren & Johan Olsson                    -->

<!--             ds99jali@thn.htu.se, ds99jool.thn.htu.se                 -->

<!--*************************************************-->

<html>

<head>

<title>MetaAppen</title>

</head>

<frameset rows="13%, 70%, 17%" border="0">
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  <frame name="topp" src="sida_topp.html" scrolling="no">

  <frame name="mitten" src="metadata.asp">

  <frame name="underst" src="sida_underst.asp" scrolling="no" marginwidth="4" margin-

height="0">

</frameset>

<noframes>

</noframes>

</html>

Kod till sida_top.html

<!--*************************************************-->

<!-- sida_topp.html är kodad och designad av               -->

<!--         Jan Lindgren & Johan Olsson                            -->

<!--  ds99jali@thn.htu.se, ds99jool.thn.htu.se                -->

<!--*************************************************-->

<html>

<head><title>toppen</title>

</head>

<body background="metabild.jpg">

</body>

Kod till sida_underst.asp

<% @LANGUAGE = VBScript %>

<%

Option Explicit

Response.Expires = 0

%>

<%

Dim strPublicist

Dim arrAnsvarInfo

Dim strVerksamhet
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strPublicist = Session("Anvandarnamn")

arrAnsvarInfo = session("ansvarigInfo")

strVerksamhet = session("ansvarigVerksamhet")

%>

<!--*************************************************-->

<!-- sida_underst.asp är kodad och designad av            -->

<!--            Jan Lindgren & Johan Olsson                          -->

<!--  ds99jali@thn.htu.se, ds99jool.thn.htu.se               -->

<!--*************************************************-->

<html>

<head><title>toppen</title>

</head>

<body background="metabotten.jpg">

</body>

<html>

<head><title>Underst</title>

<link rel=stylesheet href="styles.css" type="text/css">

</head>

<body background="metabotten.jpg" marginheight="5" leftmargin="6" topmargin="5" mar-

ginwidth="6">

<table width="89%" height="80" border="0" align="left">

  <tr>

    <td width="32%" height="30" class="eget">Inneh&aring;llsansvarig: </td>

    <td width="36%" height="30">&nbsp;</td>

    <td width="32%" height="30" class="eget" align="center">Publicist:</td>

  </tr>

  <tr>

    <td height="25" class="eget2">Namn: <%if isArray(arrAnsvarInfo) then Response.Write

arrAnsvarInfo(0, 0) end if%></td>

    <td height="25" class="eget2">F&ouml;rvaltning: <%if isArray(arrAnsvarInfo) then Re-

sponse.Write arrAnsvarInfo(2, 0) end if%></td>
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    <td height="25" class="eget2" align="center"><%=strPublicist%></td>

  </tr>

  <tr>

    <td height="25" class="eget2">E-post: <%if isArray(arrAnsvarInfo) then Response.Write

arrAnsvarInfo(1, 0) end if%></td>

    <td height="25" class="eget2">Verksamhet: <%=strVerksamhet%></td>

    <td height="25">&nbsp;</td>

  </tr>

</table>

</body>

</html>

Kod till styles.css

<!--*************************************************-->

<!--      styles.css är kodad och designad av                 -->

<!--            Jan Lindgren & Johan Olsson                          -->

<!--  ds99jali@thn.htu.se, ds99jool.thn.htu.se                -->

<!--*************************************************-->

BODY { background-color: white; LINK: #000000; ALINK: aqua;

VLINK: red }

H1, H2, H3 { font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;

color: black;}

H1 { font-size: 28pt; font-style: bold;}

H2 { font-size: 18pt; font-style: bold;}

H3 { font-size: 14pt; font-style: bold;}

.eget           { font-size: 16pt;  font-style: bold; 

  font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;

  color: white;}

.eget2          { font-size: 11pt;  font-style: bold; 

  font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;

  color: white;}   
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P { font-size: 11pt; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-

serif;}

UL { margin-left: 2 cm; type: square }

LI { margin-left: 2 cm; }

TABLE { font-size: 11pt; font-family: arial, sans-serif;

     border-style: none }

TD { cellpadding: 1; ALIGN: center; COLSPAN: 1 }

STRONG, B { font-style: bold }

Kod till uppload.asp

<% @LANGUAGE = VBScript %>

<%Option Explicit

Response.Expires = 0

%>

<%

Dim upl, NewFileName

‘** Skapar ett objekt av ASPSimpleUpload.

Set upl = Server.CreateObject("ASPSimpleUpload.Upload")

If Len(upl.Form("filnamn")) > 0 Then

   NewFileName = "/Uploads/" & upl.ExtractFileName(upl.Form("filnamn"))

   If upl.SaveToWeb("filnamn", NewFileName) Then

      Response.Write("File successfully written to disk.")

   Else

      Response.Write("There was an error saving the file to disk.")

   End If

End If

%>

<!--*************************************************-->

<!-- Denna komponent ingår i ASP-simple uppload,       -->

<!--  som ett exempel i komponenten.                         -->

<!--               Omändrad till våra syften och behov                     -->
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<!--    Jan Lindgren & Johan Olsson                              -->

<!--             ds99jali@thn.htu.se, ds99jool.thn.htu.se                 -->

<!--*************************************************-->

<html>

<head>

<title>Filuppladdning</title>

</head>

<body>

<script language="javascript">

<!--

   history.back();

//-->

</script>

</body>

</html>

Kod till metadata.asp

<!--*************************************************-->

<!--     metadata.asp är kodad och designad av                          -->

<!--     Jan Lindgren & Johan Olsson                                          -->

<!--     ds99jali@thn.htu.se, ds99jool.thn.htu.se                         -->

<!--*************************************************-->

<% @LANGUAGE = VBScript %>

<%

'** Alla variabler måste deklareras innan användning.

Option Explicit

Response.Expires = 0

%>

<!--#include file="adovbs.inc"-->

<%



Programmeringskoden

Dim strPublicist

'** Variabel som lagrar inloggad användare, och därmed blir publicerare.

strPublicist = Session("Anvandarnamn")

'** Om ingen inloggning skett skickas användaren till startsidan.

if strPublicist = "" then

   Response.redirect "index.html"

end if

'** Variabeldeklarationer

Dim strAnsvarig

Dim strVerksamhet

Dim strRoll

Dim strAvd

Dim strTitel

Dim strBidrag

Dim strVersion

Dim strUtgava

Dim strTacktid

Dim strSammanfattning

Dim strIndexord

Dim strAmne1

Dim strAmne2

Dim strAmne3

Dim strAmne4

Dim strGrupp

Dim strGrupp1

Dim strGrupp2

Dim strMalgrupp

Dim strTackrum

Dim strFormat1
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Dim strFormat2

Dim strFormat3

Dim strFormat4

Dim strFilformat

Dim strFilnamn

Dim strUpdateAnsvarig

Dim intAntIndexord

Dim intUpdateAmne

Dim intUpdateGrupp

Dim intUpdateFormat

Dim intUpdateElement

Dim arrAnsv

'** Hämta formulärdata och läs in till variabler.

strRoll = Request("roll")

strAvd = Request("avdelning")

strTitel = Request("titel")

strBidrag = Request("bidrag")

strVersion = Request("version")

strUtgava = Request("utgava")

strTacktid = Request("tacktid")

strSammanfattning = Request("sammanfattning")

strIndexord = Request("indexord")

strAmne1 = Request("amne1")

strAmne2 = Request("amne2")

strAmne3 = Request("amne3")

strAmne4 = Request("amne4")

strGrupp = Request("grupp")

strGrupp1 = Request("grupp1")

strGrupp2 = Request("grupp2")

strMalgrupp = Request("malgrupp")
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strTackrum = Request("tackrum")

strFormat1 = Request("format1")

strFormat2 = Request("format2")

strFormat3 = Request("format3")

strFormat4 = Request("format4")

strFilformat = Request("filformat")

strFilnamn = Request("uppladdadFil")

strUpdateAnsvarig = Request("updateAnsvarig")

intAntIndexord = Request("antalIndexord")

intUpdateAmne = Request("updateAmne")

intUpdateGrupp = Request("updateGrupp")

intUpdateFormat = Request("updateFormat")

intUpdateElement = Request("updateElement"

'** Om användaren valt en innehållsansvarig, så delas strängen upp i ansvarig och verk-

samhet.

if Not Request("ansvarig") = "" then

   arrAnsv = split(Request("ansvarig"),"&")

   strAnsvarig = arrAnsv(0)

   strVerksamhet = arrAnsv(1)

end if

'** Om användaren har skrivit in indexord som ska associeras till filen.

if Not intAntIndexord = "" then

   Dim arrIndexord(), x

   ReDim Preserve arrIndexord(intAntIndexord - 1)

   '** Läs in alla indexord till en vektor, ett nytt indexord läggs sist i vektorn.

   for x = 0 to uBound(arrIndexord)

      if x = uBound(arrIndexord) and Request("nyttIndexord") then

         arrIndexord(x) = strIndexord

         strIndexord = ""

      else
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         arrIndexord(x) = Request("indexord" & x + 1)

      end if

   next

end if

'** Variabler som sköter kontakten med databasen.

Dim objConn, objRS, objRS1, strQuery

Dim strConnection

Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

strConnection = "DSN=Metadata;UID=Johan;PWD=ds99;"

objConn.Open strConnection

'** Avgör om sidan ska laddas på nytt eller om metadata ska sparas till databasen.

if Not Request("submitIt") then

   call writePage()

else

   call saveData()

end if

'** Subrutinen som sparar metadata från formuläret till databasen, flyttar filen och samtidigt

skriver ut detta till användaren.

private sub saveData()

   '** Variabler som krävs för att spara metadata.

   Dim i

   Dim fso

   Dim intTmp

   Dim strSokvag

   Dim strFil

   Dim strFil2

   Dim strURL

   Dim strMetadataKey

   '** Skapar ett filsystemobjekt.

   Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

   '** Plockar ut filnamnet från den kompletta sökvägen.
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   strFil = fso.GetFileName(strFilnamn)

   strFil2 = strFil

   '** Skapar ett recordsätt för att lägga till en post i databasen.

   Set objRS1 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

   '** Parametrar som talar om hur man ska skriva till databasen.

   objRS1.CursorLocation = adUseServer

   objRS1.CursorType = adOpenKeyset

   objRS1.LockType = adLockOptimistic

   '** Öppnar tabellen metadata och lägger till en ny post.

   objRS1.Open "METADATA", objConn, , , adCmdTable

   objRS1.AddNew

%>

<html>

<head>

<title>Saved</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

<link rel=stylesheet href="styles.css" type="text/css">

</head>

<body marginheight="10" leftmargin="6" topmargin="10" marginwidth="6">

<center>

<h2>Sparad metadata</h2>

<%

   objRS1("PUBLICISTID") = strPublicist

   strQuery = "SELECT Namn FROM Anvandare WHERE Anvandarnamn = '" & strPublicist &

"'"

   set objRS = objConn.Execute(strQuery)

   objRS1("PUBLICIST") = objRS("Namn")

   strQuery = "SELECT Namn, Epost, Forvaltning FROM Anvandare WHERE Anvandarnamn='"

& strAnsvarig & "'"

   set objRS = objConn.Execute(strQuery)

   objRS1("INANSVARIG") = objRS("Namn")



Programmeringskoden

   objRS1("INANSMAIL") = objRS("Epost")

   objRS1("FORVALTNING") = objRS("Forvaltning")

   if Not strRoll = "" then

      strQuery = "SELECT Roll FROM Roll WHERE Roll_ID = " & strRoll

      set objRS = objConn.Execute(strQuery)

      objRS1("ROLL") = objRS("Roll")

   end if

   if Not strAvd = "" then

      strQuery = "SELECT Avdelningsnamn FROM Avdelning WHERE Avdelning_ID = " &

strAvd

      set objRS = objConn.Execute(strQuery)

      objRS1("AVDELNING") = objRS("Avdelningsnamn")

   end if

   strQuery = "SELECT Verksamhetsnamn, Dokumentarkiv, Publiceringsarkiv  FROM Verk-

samhet WHERE Verksamhet_ID = " & strVerksamhet

   set objRS = objConn.Execute(strQuery)

   objRS1("VERKSAMHET") = objRS("Verksamhetsnamn")

   '** Sökvägen till NU-sjukvårdens webbserver.

   strURL = "http://intranu1.alvsborg.se/"

   '** Bestämmer vilket format användaren vill att filen ska publiceras i.

   if strFilformat = "javadoc" then

      '** Sökvägen till NU-sjukvårdens filserver.

      strSokvag = "\\Norrnaln401\Data\Gem\Nuweb\" & objRS("Dokumentarkiv") & "\"

      strURL = strURL & objRS("Publiceringsarkiv") & "/"

      intTmp = InStrRev(strFil, ".")

      strFil2 = Left(strFil, intTmp - 1)

   else

      strSokvag = "\\Norrnaln401\Data\Gem\Nuweb\"

   end if

   Response.Write "<p>Titel: " & strTitel

   objRS1("TITEL") = strTitel
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   if Not strBidrag = "" then

      Response.Write "<p>Bidragsgivare: " & strBidrag

      objRS1("BIDRAGSGIVARE") = strBidrag

   end if

   if Not strVersion = "" then

      Response.Write "<p>VersionsNr: " & strVersion

      objRS1("VERSIONSNR") = strVersion

   end if

   if Not strUtgava = "" then

      Response.Write "<p>Utgåva: " & strUtgava

      objRS1("UTGAVONR") = strUtgava

   end if

   if Not strTacktid = "" then

      Response.Write "<p>Täckningstid: " & strTacktid

      objRS1("TACKNINGTID") = strTacktid

   end if

   if Not strSammanfattning = "" then

      Response.Write "<p>Sammanfattning: " & strSammanfattning

      objRS1("SAMMANFATTNING") = strSammanfattning

   end if

   '** Kontrollerar vilka ämnen användaren angivit.

   if Not intUpdateAmne = "" then

      strQuery = "SELECT AMNE1_NAMN FROM AMNE1 WHERE AMNE1_KEY = " & strAmne1

      set objRS = objConn.Execute(strQuery)

      objRS1("AMNE1") = objRS("AMNE1_NAMN")
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      Response.Write "<p>Ämne 1: " & objRS("AMNE1_NAMN")

      if intUpdateAmne >= 2 then

         strQuery = "SELECT AMNE2_NAMN FROM AMNE2 WHERE AMNE2_KEY = " & strAmne2

         set objRS = objConn.Execute(strQuery)

         objRS1("AMNE2") = objRS("AMNE2_NAMN")

         Response.Write "<p>Ämne 2: " & objRS("AMNE2_NAMN")

      end if

      if intUpdateAmne >= 3 then

         strQuery = "SELECT AMNE3_NAMN FROM AMNE3 WHERE AMNE3_KEY = " & strAmne3

         set objRS = objConn.Execute(strQuery)

         objRS1("AMNE3") = objRS("AMNE3_NAMN")

         Response.Write "<p>Ämne 3: " & objRS("AMNE3_NAMN")

      end if

      if intUpdateAmne >= 4 then

         strQuery = "SELECT AMNE4_NAMN FROM AMNE4 WHERE AMNE4_KEY = " & strAmne4

         set objRS = objConn.Execute(strQuery)

         objRS1("AMNE4") = objRS("AMNE4_NAMN")

         Response.Write "<p>Ämne 4: " & objRS("AMNE4_NAMN")

      end if

   end if

   if Not strGrupp = "" then

      objRS1("GRUPP") = strGrupp

      Response.Write "<p>Grupp: " & strGrupp

   end if

   '** Kontrollerar vilka andra grupper användaren angivit.

   if Not intUpdateGrupp = "" then

      strQuery = "SELECT ANDRAGRUPP1_NAMN FROM ANDRAGRUPP1 WHERE ANDRA-

GRUPP1_KEY = " & strGrupp1

      set objRS = objConn.Execute(strQuery)

      objRS1("ANDRAGRUPP1") = objRS("ANDRAGRUPP1_NAMN")

      Response.Write "<p>Andra grupper 1: " & objRS("ANDRAGRUPP1_NAMN")
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      if intUpdateGrupp >= 2 then

         strQuery = "SELECT ANDRAGRUPP2_NAMN FROM ANDRAGRUPP2 WHERE ANDRA-

GRUPP2_KEY = " & strGrupp2

         set objRS = objConn.Execute(strQuery)

         objRS1("ANDRAGRUPP2") = objRS("ANDRAGRUPP2_NAMN")

         Response.Write "<p>Andra grupper 2: " & objRS("ANDRAGRUPP2_NAMN")

      end if

   end if

   objRS1("MALGRUPP") = strMalgrupp

   Response.Write "<p>Målgrupp: " & strMalgrupp

   objRS1("TACKNINGRUM") = strTackrum

   Response.Write "<p>Täckningsrum: " & strTackrum

   '** Kontrollerar vilka format användaren angivit.

   if Not intUpdateFormat = "" then

      strQuery = "SELECT FORMAT1_NAMN FROM FORMAT1 WHERE FORMAT1_KEY = " &

strFormat1

      set objRS = objConn.Execute(strQuery)

      objRS1("FORMAT1") = objRS("FORMAT1_NAMN")

      Response.Write "<p>Format 1: " & objRS("FORMAT1_NAMN")

      if intUpdateFormat >= 2 then

         strQuery = "SELECT FORMAT2_NAMN FROM FORMAT2 WHERE FORMAT2_KEY = " &

strFormat2

         set objRS = objConn.Execute(strQuery)

         objRS1("FORMAT2") = objRS("FORMAT2_NAMN")

         Response.Write "<p>Format 2: " & objRS("FORMAT2_NAMN")

      end if

      if intUpdateFormat >= 3 then

         strQuery = "SELECT FORMAT3_NAMN FROM FORMAT3 WHERE FORMAT3_KEY = " &

strFormat3

         set objRS = objConn.Execute(strQuery)

         objRS1("FORMAT3") = objRS("FORMAT3_NAMN")
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         Response.Write "<p>Format 3: " & objRS("FORMAT3_NAMN")

      end if

      if intUpdateFormat >= 4 then

         strQuery = "SELECT FORMAT4_NAMN FROM FORMAT4 WHERE FORMAT4_KEY = " &

strFormat4

         set objRS = objConn.Execute(strQuery)

         objRS1("FORMAT4") = objRS("FORMAT4_NAMN")

         Response.Write "<p>Format 4: " & objRS("FORMAT4_NAMN")

      end if

   end if

   objRS1("KLASSTID") = Now

   objRS1("STATUS") = 1

   objRS1("URL") = strURL & strFil2

   objRS1("UNC") = strSokvag & strFil

   Response.Write "<p>Källfil: " & strFil

   '** Flyttar publicerad fil från webbserver till filserver.

   fso.MoveFile "d:\Inetpub\wwwroot\Uploads\" & strFil, strSokvag

   '** Skriver posten till metadata-tabellen.

   objRS1.Update

   strMetadataKey = objRS1("METADATA_KEY")

   '** Om användaren angivit indexord, skrivs dessa till indexord-tabellen.

   if isArray(arrIndexord) then

      objRS1.close

      objRS1.Open "INDEXORD", objConn, , , adCmdTable

      for i = 0 to uBound(arrIndexord)

         objRS1.AddNew

         objRS1("METADATA_KEY") = strMetadataKey
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         objRS1("INDEXORD") = arrIndexord(i)

         Response.Write "<p>Indexord " & i + 1 & ":" & arrIndexord(i)

         objRS1.Update

      next

   end if

   '** Stäng och frigör resurser.

   objRS.close

   objRS1.close

   objConn.close

   Set objRS = Nothing

   Set objRS1 = Nothing

   Set objConn = Nothing

%>

<p><a href="metadata.asp">Ny metadatapost</a>&nbsp;<a href="index.html" ta r-

get="_top">Logga ut</a></p>

</center>

<br>

</body>

</html>

<%

end sub

'** Subrutinen som skriver sidan med formuläret, och fyller listboxarna med alternativ från

databasen.

private sub WritePage()

   Dim i

   Dim arrAnsvarig

   Dim arrRoll

   Dim arrAvd

   Dim arrAmne1

   Dim arrAmne2

   Dim arrAmne3
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   Dim arrAmne4

   Dim arrGrupp

   Dim arrGrupp1

   Dim arrGrupp2

   Dim arrMalgrupp

   Dim arrTackrum

   Dim arrFormat1

   Dim arrFormat2

   Dim arrFormat3

   Dim arrFormat4

   Dim arrAnsvarInfo

   Dim strVerksnamn

   '** Fyller listboxen med innehållsansvariga.

   strQuery = "SELECT Verksamhet.Verksamhet_ID, Verksamhet.Verksamhetsnamn FROM

Verksamhet INNER JOIN (Anvandare INNER JOIN Anvandare_Verksamhet ON Anvanda-

re.Anvandarnamn = Anvandare_Verksamhet.Anvandare) ON Verksamhet.Verksamhet_ID =

Anvandare_Verksamhet.Verksamhet WHERE (((Anvandare.Anvandarnamn)='" & strPublicist

& "'))"

   set objRS = objConn.Execute(strQuery)

   strQuery = "SELECT Anvandare.Anvandarnamn, Anvandare.Namn, Verksam-

het.Verksamhet_ID, Verksamhet.Verksamhetsnamn FROM Verksamhet INNER JOIN (Anvan-

dare INNER JOIN Anvandare_Verksamhet ON Anvandare.Anvandarnamn = Anvanda-

re_Verksamhet.Anvandare) ON Verksamhet.Verksamhet_ID = Anvanda-

re_Verksamhet.Verksamhet WHERE "

   while Not objRS.EOF

      strQuery = strQuery & "(((Verksamhet.Verksamhet_ID)=" & objRS("Verksamhet_ID") &

"))"

      objRS.MoveNext

      if Not objRS.EOF then

         strQuery = strQuery & " OR "

      end if

   wend
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   set objRS = objConn.Execute(strQuery)

   if Not objRS.EOF then

      arrAnsvarig = objRS.GetRows()

   end if

   '** Fyller listboxarna med ämnen.

   strQuery = "SELECT AMNE1_KEY, AMNE1_NAMN FROM AMNE1 "

   set objRS = objConn.Execute(strQuery)

   if Not objRS.EOF then

      arrAmne1 = objRS.GetRows()

   end if

   if Not intUpdateAmne = "" then

      if intUpdateAmne >= 1 then

         strQuery = "SELECT AMNE2_KEY, AMNE2_NAMN FROM AMNE2 WHERE AMNE1_KEY =

" & strAmne1

         set objRS = objConn.Execute(strQuery)

         if Not objRS.EOF then

            arrAmne2 = objRS.GetRows()

         end if

      end if

      if intUpdateAmne >= 2 then

         strQuery = "SELECT AMNE3_KEY, AMNE3_NAMN FROM AMNE3 WHERE AMNE2_KEY =

" & strAmne2

         set objRS = objConn.Execute(strQuery)

         if Not objRS.EOF then

            arrAmne3 = objRS.GetRows()

         end if

      end if

      if intUpdateAmne >= 3 then

         strQuery = "SELECT AMNE4_KEY, AMNE4_NAMN FROM AMNE4 WHERE AMNE3_KEY =

" & strAmne3

         set objRS = objConn.Execute(strQuery)
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         if Not objRS.EOF then

            arrAmne4 = objRS.GetRows()

         end if

      end if

   end if

   '** Fyller listboxen med grupper.

   strQuery = "SELECT GRUPP_NAMN FROM GRUPP "

   set objRS = objConn.Execute(strQuery)

   if Not objRS.EOF then

      arrGrupp = objRS.GetRows()

   end if

   '** Fyller listboxarna med andra grupper.

   strQuery = "SELECT ANDRAGRUPP1_KEY, ANDRAGRUPP1_NAMN FROM ANDRAGRUPP1 "

   set objRS = objConn.Execute(strQuery)

   if Not objRS.EOF then

      arrGrupp1 = objRS.GetRows()

   end if

   if Not intUpdateGrupp = "" then

      if intUpdateGrupp >= 1 then

         strQuery = "SELECT ANDRAGRUPP2_KEY, ANDRAGRUPP2_NAMN FROM ANDRAGRUPP2

WHERE ANDRAGRUPP1_KEY = " & strGrupp1

         set objRS = objConn.Execute(strQuery)

         if Not objRS.EOF then

            arrGrupp2 = objRS.GetRows()

         end if

      end if

   end if

   '** Fyller listboxen med målgrupper.

   strQuery = "SELECT MALGRUPP_NAMN FROM MALGRUPP "

   set objRS = objConn.Execute(strQuery)

   if Not objRS.EOF then
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      arrMalgrupp = objRS.GetRows()

   end if

   '** Fyller listboxen med täckningsrum.

   strQuery = "SELECT TACKNINGRUM_NAMN FROM TACKNINGRUM "

   set objRS = objConn.Execute(strQuery)

   if Not objRS.EOF then

      arrTackrum = objRS.GetRows()

   end if

   '** Fyller listboxarna med format.

   strQuery = "SELECT FORMAT1_KEY, FORMAT1_NAMN FROM FORMAT1 "

   set objRS = objConn.Execute(strQuery)

   if Not objRS.EOF then

      arrFormat1 = objRS.GetRows()

   end if

   if Not intUpdateFormat = "" Then

      if intUpdateFormat >= 1 then

         strQuery = "SELECT FORMAT2_KEY, FORMAT2_NAMN FROM FORMAT2 WHERE FOR-

MAT1_KEY = " & strFormat1

         set objRS = objConn.Execute(strQuery)

         if Not objRS.EOF then

            arrFormat2 = objRS.GetRows()

         end if

      end if

      if intUpdateFormat >= 2 then

         strQuery = "SELECT FORMAT3_KEY, FORMAT3_NAMN FROM FORMAT3 WHERE FOR-

MAT2_KEY = " & strFormat2

         set objRS = objConn.Execute(strQuery)

         if Not objRS.EOF then

            arrFormat3 = objRS.GetRows()

         end if

      end if
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      if intUpdateFormat >= 3 then

         strQuery = "SELECT FORMAT4_KEY, FORMAT4_NAMN FROM FORMAT4 WHERE FOR-

MAT3_KEY = " & strFormat3

         set objRS = objConn.Execute(strQuery)

         if Not objRS.EOF then

            arrFormat4 = objRS.GetRows()

         end if

      end if

   end if

   '** Hämtar information om innehållsansvarig.

   if strUpdateAnsvarig = "true" then

      strQuery = "SELECT Roll.Roll_ID, Roll.Roll FROM Roll INNER JOIN (Anvandare INNER

JOIN Anvandare_Roll ON Anvandare.Anvandarnamn = Anvandare_Roll.Anvandare) ON

Roll.Roll_ID = Anvandare_Roll.Roll WHERE (((Anvandare.Anvandarnamn)='" & strAnsvarig &

"'))"

      set objRS = objConn.Execute(strQuery)

      if Not objRS.EOF then

         arrRoll = objRS.GetRows()

      end if

      strQuery = "SELECT Avdelning.Avdelning_ID, Avdelning.Avdelningsnamn FROM Avdel-

ning INNER JOIN (Anvandare INNER JOIN Anvandare_Avdelning ON Anvanda-

re.Anvandarnamn = Anvandare_Avdelning.Anvandare) ON Avdelning.Avdelning_ID = An-

vandare_Avdelning.Avdelning WHERE (((Anvandare.Anvandarnamn)='" & strAnsvarig & "'))"

      set objRS = objConn.Execute(strQuery)

      if Not objRS.EOF then

         arrAvd = objRS.GetRows()

      end if

      strQuery = "SELECT Namn, Epost, Forvaltning FROM Anvandare WHERE Anvandar-

namn='" & strAnsvarig & "'"

      set objRS = objConn.Execute(strQuery)

      if Not objRS.EOF then

         arrAnsvarInfo = objRS.GetRows()
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      end if

      strQuery = "SELECT Verksamhetsnamn FROM Verksamhet WHERE Verksamhet_ID = " &

strVerksamhet

      set objRS = objConn.Execute(strQuery)

          strVerksnamn = objRS("Verksamhetsnamn")

   end if

   '** Sätter information om innehållsansvarig till sessionsvariabler för åtkomst av

sida_underst.asp.

   session("ansvarigInfo") = arrAnsvarInfo

   session("ansvarigVerksamhet") = strVerksnamn

   '** Stäng och frigör resurser.

   objRS.close

   objConn.close

   Set objRS = Nothing

   Set objConn = Nothing

%>

<html>

<head>

<title>Content</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

<link rel=stylesheet href="styles.css" type="text/css">

<script language="javascript1.3">

<!--

function onloadMeta() {

   if (document.meta.uppladdadFil.value != "") {

      document.meta.submitIt.value = 'true';

      document.meta.submit();

   }

   if (document.meta.updateElement.value == 1) {

      if (document.meta.updateAmne.value == 1) {

         document.meta.amne1.focus();
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      }

      else if (document.meta.updateAmne.value == 2) {

         document.meta.amne2.focus();

      }

      else if (document.meta.updateAmne.value == 3) {

         document.meta.amne3.focus();

      }

      else {

         document.meta.amne4.focus();

      }

   }

   else if (document.meta.updateElement.value == 2) {

      if (document.meta.updateGrupp.value == 1) {

         document.meta.grupp1.focus();

      }

      else {

         document.meta.grupp2.focus();

      }

   }

   else if (document.meta.updateElement.value == 3) {

      if (document.meta.updateFormat.value == 1) {

         document.meta.format1.focus();

      }

      else if (document.meta.updateFormat.value == 2) {

         document.meta.format2.focus();

      }

      else if (document.meta.updateFormat.value == 3) {

         document.meta.format3.focus();

      }

      else {
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         document.meta.format4.focus();

      }

   }

   else if (document.meta.updateElement.value == 5) {

      document.meta.indexord.focus();

   }

   else {

      parent.underst.location = 'sida_underst.asp';

      document.meta.ansvarig.focus();

   }

}

function update(typ, nr) {

   switch (typ) {

      //Listrutorna med ämnen.

      case 1:

         document.meta.updateAmne.value = nr;

         document.meta.updateElement.value = typ;

         break;

      //Listrutorna med andra grupper.

      case 2:

         document.meta.updateGrupp.value = nr;

         document.meta.updateElement.value = typ;

         break;

      //Listrutorna med format.

      case 3:

         document.meta.updateFormat.value = nr;

         document.meta.updateElement.value = typ;

         break;

      //Listrutan med innehållsansvariga.



Programmeringskoden

      case 4:

         document.meta.updateAnsvarig.value = 'true';

         document.meta.updateElement.value = typ;

         break;

   }

   document.meta.submit();

}

function checkIndexord() {

   if (document.meta.indexord.value == "") {

      alert('Du måste skriva in ett indexord!');

   }

   else if (document.meta.indexord.value.length > 25) {

      alert('Ett indexord får bara vara 25 tecken långt!');

   }

   else {

      document.meta.antalIndexord.value++;

      document.meta.nyttIndexord.value = 'true';

      document.meta.updateElement.value = 5;

      document.meta.submit();

   }

}

function resetForm() {

   document.meta.updateAmne.value = ""

   document.meta.updateGrupp.value = ""

   document.meta.updateFormat.value = ""

   document.meta.updateAnsvarig.value = ""

   document.meta.antalIndexord.value = ""

   document.meta.nyttIndexord.value = ""

   document.meta.updateElement.value = "";

   document.meta.uppladdadFil.value = ""
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   document.meta.titel.value = ""

   document.meta.bidrag.value = ""

   document.meta.version.value = ""

   document.meta.utgava.value = ""

   document.meta.tacktid.value = ""

   document.meta.sammanfattning.value = ""

   document.meta.indexord.value = ""

   document.meta.ansvarig.value = ""

   document.meta.roll.value = ""

   document.meta.avdelning.value = ""

   document.meta.amne1.value = ""

   document.meta.grupp.value = ""

   document.meta.grupp1.value = ""

   document.meta.malgrupp.value = ""

   document.meta.tackrum.value = ""

   document.meta.format1.value = ""

   document.meta.filformat.value = ""

   document.meta.submit();

}

function checkForm() {

   if (document.meta.ansvarig.value == "") {

      alert('Filen måste ha en innehållsansvarig!');

   }

   else if (document.meta.titel.value == "") {

      alert('Filen måste ha en titel!');

   }

   else if (document.meta.titel.value.length > 255) {

      alert('Titeln får inte innehålla mer än 255 tecken!');

   }

   else if (document.meta.bidrag.value.length > 255) {
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      alert('Bidragsgivare får inte innehålla mer än 255 tecken!');

   }

   else if (document.meta.version.value.length > 5) {

      alert('Filens version får bara innehålla 5 tecken!');

   }

   else if (document.meta.utgava.value.length > 15) {

      alert('Filens utgåva får bara innehålla 15 tecken!');

   }

   else if (document.meta.tacktid.value.length > 10) {

      alert('Datumet är inte korrekt!');

   }

   else if (document.meta.sammanfattning.value.length > 255) {

      alert('Sammanfattningen får inte innehålla mer än 255 tecken!');

   }

   else if (document.meta.malgrupp.value == "") {

      alert('Du måste ange filens målgrupp!');

   }

   else if (document.meta.tackrum.value == "") {

      alert('Du måste ange filens täckningsrum!');

   }

   else if (document.meta.format1.value == 0) {

      alert('Du måste ange vilken typ av fil det är!');

   }

   else if (document.upload.filnamn.value == "") {

      alert('Du måste ange vilken fil du ska ladda upp!');

   }

   else {

      checkFile();

   }

}
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function checkFile() {

   var sokvag = document.upload.filnamn.value;

   var fil = "";

   var inx = 0;

   var lastInx = 0;

   document.meta.uppladdadFil.value = sokvag;

   for (i = 0; i < sokvag.length; i++) {

      if (sokvag.charAt(i) == "\\") {

         inx = sokvag.indexOf("\\", lastInx);

         lastInx = inx + 1;

      }

   }

   fil = sokvag.substring(lastInx);

   var ogiltiga = "åäö/\\+?!-([{#\" ";

   for (i = 0; i < fil.length; i++) {

      for (x = 0; x < ogiltiga.length; x++) {

         if (fil.charAt(i) == ogiltiga.charAt(x)) {

            alert('Filnamnet innehåller något av följande tecken (åäö/\+?!- ([{#"). Dessa ersätts

med skräptecken!');

         }

      }

   }

   if (fil.length > 15) {

      alert('Filnamnet får inte överstiga 15 tecken, döp om filen!');

   }

   else {

      document.upload.submit();

   }

}

//-->

</script>
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</head>

<body marginheight="10" leftmargin="6" topmargin="10" marginwidth="6" on-

Load="onloadMeta()">

<form name="meta" method="post" action="metadata.asp">

   <input type="hidden" name="submitIt" value="false">

   <input type="hidden" name="updateAnsvarig" value="<%=strUpdateAnsvarig%>">

   <input type="hidden" name="antalIndexord" value="<%=intAntIndexord%>">

   <input type="hidden" name="nyttIndexord" value="false">

   <%

   if isArray(arrIndexord) then

      for i = 1 to uBound(arrIndexord) + 1

         Response.Write "<input type='hidden' name='indexord" & i & "' value='" & arrIn-

dexord(i - 1) & "'>"

      next

   end if

   %>

   <input type="hidden" name="updateAmne" value="<%=intUpdateAmne%>">

   <input type="hidden" name="updateGrupp" value="<%=intUpdateGrupp%>">

   <input type="hidden" name="updateFormat" value="<%=intUpdateFormat%>">

   <input type="hidden" name="updateElement" value="<%=intUpdateElement%>">

   <input type="hidden" name="uppladdadFil" value="">

<table border="0">

   <tr width="900" height="30">

      <td width="200" height="30">Innehållsansvarig: *</td>

      <td width="300" height="30"><select name="ansvarig" onChange='update(4, 1)'>

      <%

      if isArray(arrAnsvarig) then

         if strUpdateAnsvarig = "" then

            Response.Write "<option value=''>-- Välj innehållsansvarig! --</option>"

         end if

         for i = 0 to uBound(arrAnsvarig, 2)
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            Response.Write "<option value='" & arrAnsvarig(0, i) & "&" & arrAnsvarig(2, i) & "'"

            if StrComp(arrAnsvarig(0, i), strAnsvarig) = 0 and StrComp(arrAnsvarig(2, i),

strVerksamhet) = 0 then

               Response.Write " selected"

            end if

            Response.Write ">" & arrAnsvarig(1, i) & " - " & arrAnsvarig(3, i) & "</option>"

         next

         arrAnsvarig = NULL

      end if

      %>

      </select>

      </td>

      <td width="200" height="30" align="center">

      <%

      if isArray(arrRoll) then

         '**Response.Write "Roll: "

         Response.Write "<select name='roll'>"

         Response.Write "<option value=''>-- Ingen roll! --</option>"

         for i = 0 to uBound(arrRoll, 2)

            Response.Write "<option value='" & arrRoll(0, i) & "'"

            if Not strRoll = "" then

               if CInt(arrRoll(0, i)) = CInt(strRoll) then

                  Response.Write " selected"

               end if

            end if

            Response.Write ">" & arrRoll(1, i) & "</option>"

         next

         arrRoll = NULL

         Response.Write "</select>"

      else

         Response.Write "&nbsp;"
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      end if

      %>

      </td>

      <td width="200" height="30" align="center">

      <%

      if isArray(arrAvd) then

         '**Response.Write "Avdelning: "

         Response.Write "<select name='avdelning'>"

         Response.Write "<option value=''>-- Ingen avdelning! --</option>"

         for i = 0 to uBound(arrAvd, 2)

            Response.Write "<option value='" & arrAvd(0, i) & "'"

            if Not strAvd = "" then

               if CInt(arrAvd(0, i)) = CInt(strAvd) then

                  Response.Write " selected"

               end if

            end if

            Response.Write ">" & arrAvd(1, i) & "</option>"

         next

         arrAvd = NULL

         Response.Write "</select>"

      else

         Response.Write "&nbsp;"

      end if

      %>

      </td>

   </tr>

   <tr width="900" height="30"><td colspan="3">&nbsp;</td></tr>

</table>

<table border="0">
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   <tr width="600" height="30">

      <td width="200" height="30">Titel: * (max 255)</td>

      <td width="400" height="30"><input type="text" name="titel"

value="<%=strTitel%>" size="40" maxlength="255"></td>

   </tr>

   <tr width="600" height="30">

      <td width="200" height="30">Bidragsgivare: (max 255)</td>

      <td width="400" height="30"><input type="text" name="bidrag"

value="<%=strBidrag%>" size="30" maxlength="255"></td>

   </tr>

   <tr width="600" height="30">

      <td width="200" height="30">VersionsNr: (99.99)</td>

      <td width="400" height="30"><input type="text" name="version"

value="<%=strVersion%>" size="5" maxlength="5"></td>

   </tr>

   <tr width="600" height="30">

      <td width="200" height="30">Utgåva: (max 15)</td>

      <td width="400" height="30"><input type="text" name="utgava"

value="<%=strUtgava%>" size="15" maxlength="15"></td>

   </tr>

   <tr width="600" height="30">

      <td width="200" height="30">Täckningstid: (åååå-mm-dd)</td>

      <td width="400" height="30"><input type="text" name="tacktid"

value="<%=strTacktid%>" size="10" maxlength="10"></td>

   </tr>

   <tr width="600" height="60">

      <td width="200" height="60" valign="top">Sammanfattning: (max 255)</td>

      <td width="400" height="60"><textarea name="sammanfattning" cols="30" rows="4"

maxsize="255"><%=strSammanfattning%></textarea></td>

   </tr>

   <tr width="600" height="30">

      <td width="200" height="30">Indexord: (max 25)</td>
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      <td width="400" height="30"><input type="text" name="indexord"

value="<%=strIndexord%>" size="25" maxlength="25">&nbsp;<input type="button"

value="Spara indexord"  onClick="checkIndexord()"></td>

   </tr>

   <tr width="600" height="30"><td colspan="2">&nbsp;</td></tr>

</table>

<table border="0">

   <tr width="960" height="30">

      <td width="200" height="30">Ämnestillhörighet:</td>

      <td width="200"height="30">

      <select name="amne1" onChange="update(1, 1)">

      <%

      if isArray(arrAmne1) then

         if intUpdateAmne = "" Then

            Response.Write "<option value='0'>-- Välj ett ämne! --</option>"

         else

            Response.Write "<option value='0'>-- Inget --</option>"

         end if

         for i = 0 to uBound(arrAmne1, 2)

            Response.Write "<option value='" & arrAmne1(0, i) & "'"

            if CInt(arrAmne1(0, i)) = CInt(strAmne1) then

               Response.Write " selected"

            end if

            Response.Write ">" & arrAmne1(1, i) & "</option>"

         next

         arrAmne1 = NULL

      end if

      %>

      </select>

      </td>

      <td width="200" height="30" align="center">



Programmeringskoden

      <%

      if isArray(arrAmne2) then

         Response.Write "<select name='amne2' onChange='update(1, 2)'>"

         if intUpdateAmne = 1 Then

            Response.Write "<option value='0'>-- Välj ett ämne! --</option>"

         else

            Response.Write "<option value='0'>-- Inget --</option>"

         end if

         for i = 0 to uBound(arrAmne2, 2)

            Response.Write "<option value='" & arrAmne2(0, i) & "'"

            if CInt(arrAmne2(0, i)) = CInt(strAmne2) then

               Response.Write " selected"

            end if

            Response.Write ">" & arrAmne2(1, i) & "</option>"

         next

         arrAmne2 = NULL

         Response.Write "</select>"

      else

         Response.Write "&nbsp;"

      end if

      %>

      </td>

      <td width="180" height="30" align="center">

      <%

      if isArray(arrAmne3) then

         Response.Write "<select name='amne3' onChange='update(1, 3)'>"

         if intUpdateAmne = 2 Then

            Response.Write "<option value='0'>-- Välj ett ämne! --</option>"

         else
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            Response.Write "<option value='0'>-- Inget --</option>"

         end if

         for i = 0 to uBound(arrAmne3, 2)

            Response.Write "<option value='" & arrAmne3(0, i) & "'"

            if CInt(arrAmne3(0, i)) = CInt(strAmne3) then

               Response.Write " selected"

            end if

            Response.Write ">" & arrAmne3(1, i) & "</option>"

         next

         arrAmne3 = NULL

         Response.Write "</select>"

      else

         Response.Write "&nbsp;"

      end if

      %>

      </td>

      <td width="180" height="30" align="center">

      <%

      if isArray(arrAmne4) then

         Response.Write "<select name='amne4' onChange='update(1, 4)'>"

         if intUpdateAmne = 3 Then

            Response.Write "<option value='0'>-- Välj ett ämne! --</option>"

         else

            Response.Write "<option value='0'>-- Inget --</option>"

         end if

         for i = 0 to uBound(arrAmne4, 2)

            Response.Write "<option value='" & arrAmne4(0, i) & "'"

            if CInt(arrAmne4(0, i)) = CInt(strAmne4) then

               Response.Write " selected"
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            end if

            Response.Write ">" & arrAmne4(1, i) & "</option>"

         next

         arrAmne4 = NULL

         Response.Write "</select>"

      else

         Response.Write "&nbsp;"

      end if

      %>

      </td>

   </tr>

   <tr width="960" height="30"><td colspan="4">&nbsp;</td></tr>

</table>

<table border="0">

   <tr width="600" height="30">

      <td width="200" height="30">Grupp:</td>

      <td width="400" height="30" colspan="2">

      <select name="grupp"><option value="">-- Välj en grupp! --</option>

      <%

      if isArray(arrGrupp) then

         for i = 0 to uBound(arrGrupp, 2)

            Response.Write "<option value='" & arrGrupp(0, i) & "'"

            if StrComp(arrGrupp(0, i), strGrupp) = 0 then

               Response.Write " selected"

            end if

            Response.Write ">" & arrGrupp(0, i) & "</option>"

         next

         arrGrupp = NULL

      end if

      %>
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      </select>

      </td>

   </tr>

   <tr width="600" height="30">

      <td width="200" height="30">Andra grupper:</td>

      <td width="200" height="30">

      <select name="grupp1" onChange="update(2, 1)">

      <%

      if isArray(arrGrupp1) then

         if intUpdateGrupp = "" Then

            Response.Write "<option value='0'>-- Välj andra grupper! --</option>"

         else

            Response.Write "<option value='0'>-- Ingen --</option>"

         end if

         for i = 0 to uBound(arrGrupp1, 2)

            Response.Write "<option value='" & arrGrupp1(0, i) & "'"

            if CInt(arrGrupp1(0, i)) = CInt(strGrupp1) then

               Response.Write " selected"

            end if

            Response.Write ">" & arrGrupp1(1, i) & "</option>"

         next

         arrGrupp1 = NULL

      end if

      %>

      </select>

      </td>

      <td width="200" height="30" align="center">

      <%

      if isArray(arrGrupp2) then

         Response.Write "<select name='grupp2' onChange='update(2, 2)'>"
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         if intUpdateGrupp = 1 Then

            Response.Write "<option value='0'>-- Välj andra grupper! --</option>"

         else

            Response.Write "<option value='0'>-- Ingen --</option>"

         end if

         for i = 0 to uBound(arrGrupp2, 2)

            Response.Write "<option value='" & arrGrupp2(0, i) & "'"

            if CInt(arrGrupp2(0, i)) = CInt(strGrupp2) then

               Response.Write " selected"

            end if

            Response.Write ">" & arrGrupp2(1, i) & "</option>"

         next

         arrGrupp2 = NULL

         Response.Write "</select>"

      else

         Response.Write "&nbsp;"

      end if

      %>

      </td>

   </tr>

   <tr width="600" height="30"><td colspan="3">&nbsp;</td></tr>

</table>

<table border="0">

   <tr width="600" height="30">

      <td width="200" height="30">Målgrupp: *</td>

      <td width="400" height="30">

      <select name="malgrupp"><option value="">-- Välj en målgrupp! --</option>

      <%

      if isArray(arrMalgrupp) then
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         for i = 0 to uBound(arrMalgrupp, 2)

            Response.Write "<option value='" & arrMalgrupp(0, i) & "'"

            if StrComp(arrMalgrupp(0, i), strMalgrupp) = 0 then

               Response.Write " selected"

            end if

            Response.Write ">" & arrMalgrupp(0, i) & "</option>"

         next

         arrMalgrupp = NULL

      end if

      %>

      </select>

      </td>

   </tr>

   <tr width="600" height="30">

      <td width="200" height="30">Täckningsrum: *</td>

      <td width="400" height="30">

      <select name="tackrum"><option value="">-- Välj täckningsrum! --</option>

      <%

      if isArray(arrTackrum) then

         for i = 0 to uBound(arrTackrum, 2)

            Response.Write "<option value='" & arrTackrum(0, i) & "'"

            if StrComp(arrTackrum(0, i), strTackrum) = 0 then

               Response.Write " selected"

            end if

            Response.Write ">" & arrTackrum(0, i) & "</option>"

         next

         arrTackrum = NULL

      end if

      %>

      </select>
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      </td>

   </tr>

   <tr width="600" height="30"><td colspan="2">&nbsp;</td></tr>

</table>

<table border="0">

   <tr width="960" height="30">

      <td width="200" height="30">Format: *</td>

      <td width="200" height="30">

      <select name="format1" onChange="update(3, 1)">

      <%

      if isArray(arrFormat1) then

         if intUpdateFormat = "" Then

            Response.Write "<option value='0'>-- Välj ett format! --</option>"

         end if

         for i = 0 to uBound(arrFormat1, 2)

            Response.Write "<option value='" & arrFormat1(0, i) & "'"

            if CInt(arrFormat1(0, i)) = CInt(strFormat1) then

               Response.Write " selected"

            end if

            Response.Write ">" & arrFormat1(1, i) & "</option>"

         next

         arrFormat1 = NULL

      end if

      %>

      </select>

      </td>

      <td width="200" height="30" align="center">

      <%

      if isArray(arrFormat2) then

         Response.Write "<select name='format2' onChange='update(3, 2)'>"
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         if intUpdateFormat = 1 Then

            Response.Write "<option value='0'>-- Välj ett format! --</option>"

         else

            Response.Write "<option value='0'>-- Inget --</option>"

         end if

         for i = 0 to uBound(arrFormat2, 2)

            Response.Write "<option value='" & arrFormat2(0, i) & "'"

            if CInt(arrFormat2(0, i)) = CInt(strFormat2) then

               Response.Write " selected"

            end if

            Response.Write ">" & arrFormat2(1, i) & "</option>"

         next

         arrFormat2 = NULL

         Response.Write "</select>"

      else

         Response.Write "&nbsp;"

      end if

      %>

      </td>

      <td width="180" height="30" align="center">

      <%

      if isArray(arrFormat3) then

         Response.Write "<select name='format3' onChange='update(3, 3)'>"

         if intUpdateFormat = 2 Then

            Response.Write "<option value='0'>-- Välj ett format! --</option>"

         else

            Response.Write "<option value='0'>-- Inget --</option>"

         end if

         for i = 0 to uBound(arrFormat3, 2)
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            Response.Write "<option value='" & arrFormat3(0, i) & "'"

            if CInt(arrFormat3(0, i)) = CInt(strFormat3) then

               Response.Write " selected"

            end if

            Response.Write ">" & arrFormat3(1, i) & "</option>"

         next

         arrFormat3 = NULL

         Response.Write "</select>"

      else

         Response.Write "&nbsp;"

      end if

      %>

      </td>

      <td width="180" height="30" align="center">

      <%

      if isArray(arrFormat4) then

         Response.Write "<select name='format4' onChange='update(3, 4)'>"

         if intUpdateFormat = 3 Then

            Response.Write "<option value='0'>-- Välj ett format! --</option>"

         else

            Response.Write "<option value='0'>-- Inget --</option>"

         end if

         for i = 0 to uBound(arrFormat4, 2)

            Response.Write "<option value='" & arrFormat4(0, i) & "'"

            if CInt(arrFormat4(0, i)) = CInt(strFormat4) then

               Response.Write " selected"

            end if

            Response.Write ">" & arrFormat4(1, i) & "</option>"

         next

         arrFormat4 = NULL
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         Response.Write "</select>"

      else

         Response.Write "&nbsp;"

      end if

      %>

      </td>

   </tr>

   <tr width="960" height="30"><td colspan="4">&nbsp;</td></tr>

</table>

<table border="0">

   <tr width="440" height="30">

      <td width="200" height="30">Medicinska koder:</td>

      <td width="60" height="30"><input type="button" value="ATC"></td>

      <td width="60" height="30"><input type="button" value="KSH"></td>

      <td width="60" height="30"><input type="button" value="KKA"></td>

      <td width="60" height="30"><input type="button" value="MORF"></td>

   </tr>

   <tr width="440" height="30"><td colspan="5">&nbsp;</td></tr>

</table>

<table border="0">

   <tr width="600" height="30">

      <td width="200" height="30">Källfilens format:</td>

      <td width="400" height="30">

      <select name="filformat">

         <option value="javadoc"<%if StrComp(strFilformat, "javadoc") = 0 then Re-

sponse.Write " selected" end if%>>Omvandla till JavaDoc</option>

         <option value="original"<%if StrComp(strFilformat, "original") = 0 then Re-

sponse.Write " selected" end if%>>Spara i originalformat</option>

      </select>

      </td>
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   </tr>

   </form>

   <form name="upload" method="post" action="upload.asp" enctype="multipart/form-

data">

   <tr width="600" height="30">

      <td width="200" height="30">Källfil: *</td>

      <td width="400" height="30"><input type="file" name="filnamn" size="34"></td>

   </tr>

   <tr width="600" height="20"><td colspan="2">&nbsp;</td></tr>

   <tr width="600" height="30">

      <td width="200" height="30">&nbsp;</td>

      <td width="400" height="30"><input type="button" value="Spara Metadata"

onClick="checkForm()">

&nbsp;<input type="button" value="Återställ" onClick="resetForm()"></td>

   </tr>

   </form>

   <tr width="600" height="30"><td colspan="2">&nbsp;</td></tr>

   <tr width="600" height="30"><td colspan="2">* Obligatoriskt fält</td></tr>

</table>

</body>

</html>

<%end sub%>


