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SAMMANFATTNING 
 
Idag producerar myndigheter, företag och verksamheter flera hyllmetrar med dokument 
som slutligen måste arkiveras. Denna utveckling är inte hållbar i längden vilket innebär att 
nya lösningar måste tas fram för att tillgodose behovet av nya sätt att lagra dokument på. I 
dagens samhälle använder företag och myndigheter IT i stor utsträckning och behovet av 
att kunna arkivera digitalt information har blivit allt större.  Utvecklingen inom IT har även 
ställt arkiven inför nya problem gällande bevarande, förvaring samt vård. Utvecklingen har 
även inneburit ökade möjligheter att tillgängliggöra och sprida arkivbeståndens innehåll. 
 
I detta projekt har vi arbetat med att försöka ta fram ett sätt som möjliggör lagring av 
digital information. Den lagrade informationen är tänkt att kunna överföras till en 
arkivmyndighet för långtidslagring och där även finnas tillgänglig för presentation. För att 
detta skall vara möjligt måste den lagrade informationen kunna tas fram och presenteras på 
samma sätt som i sitt ursprung. Syftet med detta projekt har varit att ta fram en lösning för 
att fånga och bevara utseendet på skärmvyer hos webbsidor och applikationer i driftsmiljö. 
De resultat som framkommit ur detta projekt är ett XML schema vars struktur beskriver 
hur ett gränssnitt med tillhörande element skulle kunna bevaras samt en prototyp som visar 
på ett möjligt sätt att generera lagringsstruktur till en XML fil. 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
Authorities, companies and organisations produce today several running metre of 
documents that finally must be archived. This progress is not stable in the long run, and 
new solutions have to be developed to satisfy the need of new types of document storage. 
In the society of today companies and authorities uses IT to a great extent and the need of 
storage of digital information have now become even greater. The development within IT 
has also put the archives face to face with new problems regarding preservation, storage 
and maintenance. The development has also resulted in greater opportunities of making 
information in the archives more accessible.  
 
In this project we’ve been working on a solution that will enable storage of digital 
information. More specific the capturing and preservation of the appearance of an 
applications user interface in its operating environment. The stored information is intended 
to be transmitted to an archival authority for long term preservation and at that point also 
enable it for presentation as in its origin. The results that have emerged from this project 
are an XML scheme whose structure describes how a user interface with its elements could 
be preserved and a prototype that shows a possible way to generate the storage structure to 
a XML file. 
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1 Inledning 
I detta kapitel kommer en beskrivning av bakgrund, problembeskrivning, mål och syfte att 
presenteras. 

1.1 Bakgrund 
Detta projekt ingår i kursen systemkonstruktion som ges på avdelningen Data- och system-
vetenskap vid Luleå Tekniska universitet. Kursen omfattar 20 poäng och avser 
heltidsstudier under en termin.  
 
Projektet ”Lagring av dynamiska skärmbilder” ingår som en del i Riksarkivets LDB-
projekt som handlar om digital långtidsbevaring.  

1.2 Problembeskrivning 
I dagens samhälle producerar myndigheter, företag och verksamheter av olika slag flera 
hyllmetrar med dokument som slutligen kommer att arkiveras. Denna utveckling är inte 
hållbar i längden och detta innebär att nya lösningar måste tas fram för att tillgodose 
behovet av nya sätt att lagra dokument på. Då vi idag lever i ett samhälle där myndigheter 
och företag använder sig av IT i stor utsträckning har det även uppkommit behov att kunna 
arkivera digital information. Utvecklingen inom IT har även ställt arkiven inför nya 
problem gällande bevarande, förvaring samt vård, samtidigt som den innebär ökade 
möjligheter att tillgänglig-göra och sprida arkivbeståndens innehåll. 
 
Konsekvensen av växande arkiv och behovet av att kunna lagra digital information har lett 
till att staten tillsatte en utredning ”Arkiv för alla - Nu och i framtiden (SOU2002:78)”. 
Utredningens uppdrag var att föreslå åtgärder som underlättar för nya grupper att ta del av 
arkiven och som kan förbättra tillgängligheten till dessa. Utredningen har visat att en 
effektivt utförd arkivverksamhet ökar möjligheterna för att alla ska kunna ta del av de arkiv 
som finns i ursprungligt eller reproducerat skick och i bearbetningar samt 
sammanställningar som gör materialet mer lättillgängligt. 
 
Frågan om hur arkiv för digital information hanteras har stor betydelse för myndigheter 
och den övriga offentliga sektorns möjligheter, att leva upp till stadsmakternas intentioner 
för en gemensam elektronisk förvaltning, den såkallade 24-timmarsmyndigheten. Kari 
Marklund före detta landshövding i Norrbotten tog tillsammans med Riksarkivet första 
steget till en ansökan om regionalt stöd för upprättande av en ny Forsknings och 
utvecklings (FOU) enhet med anknytning till Luleå Tekniska universitet.  
 
Projektet Långsiktigt Digitalt Bevarande (LDB) startade i Januari 2004 och är ett 
samarbetsprojekt mellan Riksarkivet och Luleå Tekniska universitet, Bodens kommun 
samt Försäkringskassan. Projektet är indelat i tre olika inriktningar forskning, 
systemutveckling och nätverkande. Avseende systemutvecklingen skall projektet i första 
hand utveckla metoder och tekniker för digital arkivbildning i den offentliga 
arkivverksamheten. En del i detta är hur digital information kan beredas och överföras till 
arkivmyndighet och det är denna del som vårt projekt knyter an till. Vi skall försöka ta 
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fram ett sätt för att möjliggöra lagring av digital information vilket möjliggör en överföring 
till arkivmyndigheten. 

1.3 Mål 
Vårt huvudmål med detta projekt är att utveckla en metod för att fånga och bevara 
utseendet på skärmvyer hos webbsidor och applikationer i driftsmiljö för att möjliggöra 
presentation av XML baserad data på dessa.  
 
Huvudmålet är uppdelat i fyra olika delmål. De två första delmålen innebär att skapa ett 
XML-schema och en korsreferens mellan XML-schemat och databasen. De övriga två del-
målen handlar om att fånga och märka upp skärmvyer samt dess element. 

1.4 Syfte 
Syftet med projektet är att ta fram ett sätt för att lagra och bevara information digitalt. 

1.5 Definitioner och förkortningar 
XML  Extended Markup Language 
LDB   Långsiktigt Digitalt Bevarande 
GUI  Grafical User Interface 
Skärmvy  Det som visas på en dataskärm 
Skärmdump  En ögonblicksbild över en skärmvy 
Metod  Ett tillvägagångssätt för att utföra något 
Element Olika delar på en webbformulär eller i en applikation (ex. 

rullista eller textfält) 
IVAR  RFV:s digitala arkiv 
LDB  Långtida Digital Bevaring 
Målsystem Med målsystem menar vi det system vars skärmvyer skall 

arkiveras 
OAIS  Open Archival Information System 
RFV  Riksförsäkringsverket 
TVF Tagged View File, Fil i XML-format som innehåller metadata 

om den lagrade skärmvyn 
ÄHS  Ärendehanteringssystem 
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2 Metod 
I detta kapitel kommer vi att göra en kort redogörelse över tillvägagångssättet för detta 
projektarbete.  

2.1 Tillvägagångssätt 
I detta avsnitt ges en kort redogörelse för det arbetssättet som använts vid framtagande av 
XML-schema, användningsfall, flödesscheman, prototyp samt för rapportering. 

2.1.1 Modell över tillvägagångssätt 
I figur ett nedan illustreras tillvägagångssättet från projektets start till slut. För utförligare 
information om tillvägagångssättet läs 2.1.2 till och med 2.1.6.  
 

Skapa XML-schema Skapa användningsfall

Skapa flödesschema Skapa prototyp Slut-
rapport

Projekt-
plan

Kravspec-
ifikation

 
Figur 1: Modell över tillvägagångssätt 

2.1.2 XML-schema 
Vid framtagandet av XML-schemat (se bilaga A – XML-schema) användes ett verktyg, 
Altova XML Spy. Detta verktyg möjliggör för en utvecklare att rita ut rotelement, föräldrar 
samt löv. Verktyget tillhandahåller även möjligheten att ange egenskaper för samtliga 
element. Egenskaperna är exempelvis vilken datatyp elementet skall vara av, om är 
komplex eller enkel, och om det kan finnas noll, en eller flera instanser av elementet. 
 
XML-schemat utvecklades genom att ett par scheman (GUI och Element) skapades och 
sedan kopplades samman till ett schema som beskriver den totala skärmvyn. GUI-schemat 
beskriver i detalj hur ett GUI (en ögonblicksbild av en skärmvy) ser ut, vilka beståndsdelar 
det består av samt vilken metadata som är nödvändig att lagra kring GUI:t. 
Elementschemat beskriver i detalj vilken typ av element Elementet är samt vilka 
egenskaper som ett Element kan hålla. Ett Element kan till exempel vara en textruta eller 
en kryssruta. Egenskaperna kan till exempel vara bakgrundsfärg på Elementet, vilken plats 
på GUI:t Elementet befinner sig på eller vilken färg och font som Elementets innehåll kan 
ha. 
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2.1.3 Användningsfall 
För att ta fram de olika funktionerna i användningsfallet (se kapitel fem) nyttjades de krav 
som listats i kravspecifikationens funktionella krav. Ett antagande fick göras angående 
vilka aktörer (Arkivansvarig och Arkiv) som var involverade. När de olika funktionerna 
och aktörerna ritats ut ritades sträck mellan aktör/er och funktioner för att visa vilken aktör 
som interagerade med vilken funktion.  

2.1.4 Flödesschema 
Flödesscheman skapades genom att utgå ifrån funktionerna i användningsfallet. Varje 
funktion i användningsfallet blev ett eget flödesschema.  

2.1.5 Framtagning av prototyp 
Prototypen HUGO är utvecklad i C#.NET. Anledningen till valet av detta 
programmeringsspråk är för att det är ett bra objektorienterat programmeringsspråk med en 
god syntax.  

2.1.6 Rapportering 
I rapporteringsmomentet har vi skrivit progressrapporter och personliga projektdagböcker 
veckovis. Vi har även utformat en projektplan som ligger till grund för hela projektarbetet. 
Utöver detta har vi även att fört protokoll över de beslut som tagits i gruppen och slutligen 
har vi även tagit fram denna slutrapport inför slutredovisningen.  
 
Inledningsvis i projektet tog vi fram en projektplan (se bilaga B – Projektplan) som låg till 
grund för hela projektet, projektplanen har varit ett levande dokument och har ständigt 
uppdaterats under projektets gång. Under projektets gång har rapportering skett dels 
löpande veckovis samt vid olika redovisningstillfällen. Progressrapporten som talar om vad 
vi har gjort under en vecka har skickats in skriftligen till en person i styrgruppen varje 
vecka och projektdagböcker har skickats till examinator för kursen även dessa veckovis. 
Med undantag av detta har vi även att fört protokoll över de beslut som tagits i gruppen 
och i slutfasen av projektet har vi även tagit fram denna slutrapport både till styrgruppen 
samt vår examinator inför slutredovisningen. Den skriftliga rapporteringen har även 
redovisats muntlig vid ett antal seminarier. Utöver skriftlig och muntlig avrapportering har 
vi även deltagit vid ett antal möten med både styrgrupp och handledare. 
 
Progressrapport: 
Progressrapporten behandlar, vad vi har gjort, vad vi skall göra, eventuella problem, 
avstämning mot milstolpeplanen, tidsrapportering för varje projektdeltagare samt planering 
inför nästkommande vecka.  
 
Projektdagböcker: 
Dagböckerna skall innehålla våra reflektioner över vad vi har gjort varje vecka. 
 
Projektplan: 
Projektplanen innehåller information om vad projektet går ut på samt hur det skall genom-
föras. 
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Slutrapport: 
Beroende på vad vi kommer fram till under genomförandemomentet (se kap. 4), kommer 
slutrapporten innehålla en beskrivning av detta. 
 
Öriga dokument: 
Utöver de ovan nämnda dokumenten kommer vi att skapa olika mötesprotokoll och 
beslutsprotokoll som är en sammanställning av de beslut vi fattar samt vad som ledde fram 
till ett visst beslut. 
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3 Teori 
Teorikapitlet tar upp grundläggande begrepp inom XML, OAIS, objektorienterad 
systemutveckling och E-dok  som använts för att utveckla prototypen ”HUGO”.  
 

3.1 Xml 
Internet är en kanal där individer kan kommunicera med varandra via olika datasystem och 
på ett enkelt sätt utbyta information med varandra. En förutsättning för att detta skall 
fungera är att någon form av plattformsoberoende teknik tillämpas. Ett exempel på en 
sådan teknik är HTML (hyper text markup language) som har fått stort genomslag på 
webben. HTML är ett språk med syfte att presentera information på en skärm. Java är en 
annan plattformsoberoende teknik som fått stort genomslag. Java språket kan processa data 
och används för att bygga både enkla och komplicerade applikationer. En tredje teknik är 
XML (extensible markup language) vars syfte är att strukturera data. XML är 
”pusselbiten” som gör det möjligt att utväxla data mellan olika tillämpningar och XML, 
Java och HTML kompletterar alltså varandra och bildar tillsammans en plattform för att 
bygga öppna tillämpningar. [HUN00]

 
HTML är baserad på SGML (standard generalized markup language) och är en standard 
från ISO 8879. SGML är också ett plattformsoberoende språk och används begränsat inom 
komplexa tillämpningar, t.ex. Försvars- och läkemedelsindustrin. SGML kan definiera ett 
dokuments struktur och koda informationen i detta. En nackdel med SGML är att det är 
komplext och det passar inte för webbtillämpningar. [FRE02]

 
HTML utgår ifrån SGML och är en enkel tillämpning med syfte att koda text för att bygga 
sidor på WWW (World Wide Web). Enkelheten har varit en av framgångsfaktorerna hos 
bakom Internets genomslag. Nackdelen med HTML är att språket inte räcker till när det 
behovet av att bygga mer komplexa webbtillämpningar blir allt större. Ett exempel på 
HTML:s begränsning visas tydligt när det ska byggas webbplatser för elektronisk handel. 
Ett formulär som en kund skall fylla i och som sedan skall läsas in i ett ordersystem. Med 
XML finns möjligheten att märka upp de olika fälten i formuläret. [FRE02]

 
XML är ett utbyggbart märkspråk och kallas också för metaspråk. Med det menas ett språk 
för att beskriva ett annat språk. Ett exempel på detta är att det går att skicka med både 
själva informationen och även en definition av vad det är för information. Syftet med XML 
är att strukturera data. Med hjälp av HTML finns sedan möjlighet att visualisera denna data 
för att bli läsbart i en webbläsare. Det kan dock användas för att skicka data direkt från ett 
system till ett annat system eller databas. En fördel med XML är att det kan användas för 
både utbyte av information mellan två system (server till server), och mellan människa och 
system (klient till server). [FRE02]

 
En XML-fil är en textfil som är baserad på ISO standarden 10646 och kallas ofta för 
Unicode. Alla alfabetiska tecken som finns i världen stöds av denna standard och XML är 
ett plattformsoberoende språk. Avsikten med XML är alltså inte att ersätta HTML som 
fortfarande kan användas för att presentera data. Den data som kommer förpackad i en 
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XM-fil kan läggas i en template eller style sheet (mallar) för att presentera data på det sätt 
som är aktuellet. Detta innebär att ett företag kan skicka data i form av en order till andra 
företag som i sin tur kan få den presenterad individuellt på sitt intranät genom att använda 
sina egna templates eller style sheet. [FRE02]

 
För- och nackdelar med XML[HUN00]: 
 
Fördelar: 

• Det är en Internetstandard som är baserad på en ISO-standard och dessutom 
accepterad av de större aktörerna på marknaden. 

• För utbyte mellan system går det att återanvända det som är bra i Edifact och göra 
det som är lite sämre på ett bättre sätt. 

• Det är en standard som täcker in både presentation av information och överföring 
mellan applikationer. 

• Stöd för XML kommer att byggas in direkt i applikationer och databaser vilket gör 
anpassningskostnader lägre. 

• Det ger en större frihet jämfört med Edifact att utifrån en process stödja det 
informationsbehov som definierats. Anledningen är friheten att kunna definiera 
egna märkord och att skapa en struktur som är skräddarsydd för det aktuella flödet. 
XML blir därmed inte lika dokumentorienterat som Edifact som har en serie 
standarddokument som man alltid måste utgå ifrån. 

• Det erbjuder en struktur att överföra data både satsvis (batch), i realtid (online) 
samt för både applikation till applikation såväl som mellan applikation och 
formulär (människa). 

 
Nackdelar: 
 

• XML saknar en standard för innehållet i form av definierad taggar (märkord). 
 
Även om det finns många fördelar med XML har dess möjligheter i vissa sammanhang 
överdrivits. XML sägs vara ett gemensamt affärsspråk, men eftersom det inte finns särskilt 
stor frihet att definiera egna transaktioner och taggnamn med egen betydelse, riskerar man 
att få väldigt många varianter på en och samma transaktion. Ibland sägs det också att XML 
skulle innebära enklare kommunikation jämfört med traditionell EDI. Detta stämmer inte. 
Det är naturligt att skicka XML-transaktioner över Internet, men det går precis lika bra för 
transaktioner baserade på både Edifact och andra format. 

3.2 Open Archival Information System (OAIS) 
OAIS - modellen togs fram i samband med rymdforskning hos NASA. Rymdforskning 
genererar massa viktig information och OAIS-modellen togs fram för att forskarna på ett 
enkelt sätt skulle kunna lagra och även ta fram information kring ett specifikt projekt. 
Modellen har fått stort genomslag eftersom det är en standard (ISO 14721) som är 
anpassningsbar till flera olika typer av behov och den har väckt stort intresse hos många 
organisationer med liknande problem, bland annat myndigheter, läkemedels- och 
flygindustrin. [OAI02]  
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3.2.1 Tillämpning OAIS 
OAIS modellen är ett dokument med riktlinjer för i princip alla olika arkiv. Modellen är 
speciellt applicerbar på organisationer som har ett stort ansvar då det gäller att bevara 
information på långsikt. Detta inkluderar organisationer med andra ansvarsområden t.ex. ta 
fram och distribuera för automatiska behov. Modellen är också av intresse för 
organisationer och individer som skapar information som behöver långtidslagras och för de 
som behöver komma åt sådan typ av information. OAIS inkluderar funktions- och 
informations modellerings koncept. Utvecklare som utvecklar standarder idag förväntas 
använda OAIS som en grund för ytterligare utveckling av standarder inom långtidslagring. 
OAIS modellen är endast en referensmodell och den specificerar inte alla steg i en 
utveckling bland annat tar den inte upp design eller implementeringsfasen. [OAI02]

OAIS omgivning 
Figur två illustrerar ett OAIS arkiv, alla OAIS ser olika ut och verkar i olika miljöer.  
 

 
Figur 2: Environment Model of an OAIS 

 
Utanför OAIS modellen finns följande aktörer: 
 
Producenter 
De personer, system som tillhandahåller information som skall lagras. 
 
Konsumenter 
De personer eller system som interagerar med de tjänster som OAIS tillhandahåller för att 
hitta och anskaffa lagrad information av intresse. 
 
Ledningen 
Ledningen har till uppgift att kontrollera OAIS. De är inte involverade i den dagliga arkiv 
rutinen som handhas av en administrativ enhet.  
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3.3 Objektorienterad systemutveckling 
I detta avsnitt beskrivs de diagram som använts för framtagande av applikationen HUGO. 

3.3.1 Användningsfall 
Ett användningsfall beskriver funktionaliteten i ett system ur ett användarperspektiv. 
Användningsfallet används även för att visa på vilka funktioner som kommunicerar med 
andra system och/eller användare, dessa kallas aktörer. Användningsfallen ingår som en 
del i kravframställningen. [BEN02]

 
Till användningsfallet finns tillhörande beskrivning som beskriver vilka aktörer som tillhör 
ett användningsfall samt vilka funktioner som ingår. Denna beskrivning kan vara detaljerad 
eller övergripande. Noteras bör att användningsfallen beskriver funktionaliteten utifrån ett 
användarperspektiv och är inte en definition av de interna processerna i ett projekt eller en 
systemspecifikation. Två typer av användningsfall kan urskiljas, essentiella och reella 
användningsfall. Ett essentiellt användningsfall beskriver essensen i funktionerna medan 
de reella användningsfallet beskriver de konkreta detaljerna i designen av funktionerna. 
[BEN02] 

 

Användningsfallen beskriver den generiska (vanliga) vägen medan ett scenario beskriver 
en alternativ väg. Beskrivningen av användningsfallet bör beskriva syftet med 
användningsfallet, d.v.s. vad som är målet med användningen. [BEN02]

 
Notation 
Användningsfallsdiagrammet visar tre aspekter av systemet, aktörer, användningsfallet 
samt systemgränsen alternativt subsystemets systemgräns. Aktörerna representerar 
användare av systemet, andra system eller enheter som kommunicerar med 
användningsfallet i fråga. En aktör kan representera ett flertal användare. Likaså kan en 
användare representera flera aktörer. [BEN02] 

 

Dokumentation 
Ett sätt att dokumentera ett användningsfall är genom att använda sig en mall som 
innehåller följande element [BEN02]: 

• Användningsfallets namn, 
• ingångsvillkor (d.v.s. vad som måste vara sant för att användningsfallet skall kunna 

inledas), 
• utgångsvillkor (d.v.s. vad som måste vara sant efter att användningsfallet har ägt 

rum), 
• mål (vad som är meningen med användningsfallet) och 
• beskrivning (summering eller detaljerad beskrivning). 
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3.3.2 Flödesschema 
Alla processer på den lägsta nivån, d.v.s. de funktionella primitiverna (grundläggande 
beståndsdelar), skall beskrivas. En minispecifikation (flödesschema) skall göras för varje 
primitiv. Dessa scheman skall beskriva regler som gäller för inkommande information och 
även den utgående informationen. Det är inte tänkt att specifikationen skall innehålla 
någon utformningslösning. [AND94]  
 
Det är viktigt att schemat skrivs på ett sådant sätt att det blir begripligt för användarna. 
Schemat skall inte endast förstås utan den skall även kunna kontrolleras av användarna. 
Detta kan medföra ett dilemma då detta kräver att formaliserade tekniker används, vilket 
kräver vissa förkunskaper och detta medför i sin tur att användarna blir mindre delaktiga i 
framtagandet. Med andra ord kräver arbetet med framtagning av flödesschema att 
teknikerna är lättbegripliga för användarna, vilket gör dem delaktiga i arbetet. Dock är 
dessa tekniker mindre precisa. [AND94]

 
Ett strukturerat språk är att rekommendera men detta skall baseras på ett naturligt språk 
som t.ex. svenska eller engelska, det viktiga är att de inblandade förstår. Efter detta är 
bestämt beslutas vilken vokabulär som skall användas samt hur dessa ord kan kombineras. 
De logiska operationerna bestämmer till viss del vokabulären samt de syntaktiska reglerna. 
De logiska operationerna kallas sekvens, selektion samt iteration. [AND94] 

 

En sekvens består av ett flertal handlingar som utförs löpande utan avbrott. En selektion 
består av minst två handlingar där bara en handling väljs att utföras. Vilken handling som 
väljs beror på om ett visst villkor uppfylls. En iteration betyder att en eller flera handlingar 
utförs upprepade gånger tills ett givet villkor är uppfyllt. [AND94] 

 

Enligt Andersen kan i stort sett alla delar av en informationsprocess beskrivas med hjälp av 
dessa tre byggstenar (sekvens, selektion och iteration). Beskrivningen kan bli mer eller 
mindre komplicerad beroende på att en selektion t.ex. kan innehålla ytterligare selektioner 
eller iterationer. [AND94] 

3.4 Riktlinjer för utveckling av standardmeddelanden  
Dessa riktlinjer är till för att förenkla informationsutbyte med elektroniska standard-
dokument. Detta dokument är ämnat att reglera och stödja ett frekvent byte av ärendedata 
främst mellan myndigheter. [ENÄ05]

 
Författarna till artikeln menar att standardmeddelandena skall vara enkla och lätta att 
förstå. Meddelandets format skall beskrivas på ett sådant sätt att det skall vara enkelt för 
personer som inte har någon erfarenhet av datastrukturering och XML ändå skall kunna 
förstå och därmed även kunna implementera tillämpningar som stödjer 
standardmeddelandet. [ENÄ05]

 
Standardmeddelandena bör implementeras på ett sådant sätt att det underlättar 
återanvändning av dessa. Tanken är även att det skall vara möjligt att återanvända tekniska 
lösningar och arbetsmetoder för konstruktion av standardmeddelanden vid olika 
myndigheter. Författarna anser att det skulle underlätta skapandet av standardmeddelanden 
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om det finns tydliga riktlinjer, rekommendationer samt arbetssätt. De menar även att det är 
önskvärt att koordinera typer, element samt attribut mellan olika standardmeddelanden, 
detta kan med fördel göras mellan olika myndigheter nämner de vidare. [ENÄ05]  
 
Författarna menar att designen av standardmeddelandena möjliggör en minskning av 
negativa effekter av framtida ändringar av gränssnitt myndigheter emellan. Innehålls-
definitionen (dvs. XML- scheman) skall vara stabil och det ska finnas en tydlig strategi för 
uppdatering vilket möjliggör en högre kompabilitet, både framåt och bakåt. [ENÄ05]   
 

3.4.1 XML-standarder för schemakonstruktion 
Standardmeddelanden som skris i XML skall beskrivas enligt W3C:s XML-rekommen-
dationer. Stadskontoret har även de utarbetat en vägledning ”SV 1:4: XML-teknik och 
metadata” där de tar upp aktuella XML-rekommendationer. De standarder som de lutar sig 
mot för konstruktion av XML-baserade standardmeddelanden är eXtensible Markup 
Language (XML) 1.0 (Third edition), XML Schema Version 1.0 samt Namespaces in 
XML Version 1.0. [ENÄ05]   
 

3.4.2 Utvecklingsprocess av XML-scheman för standardmeddelanden 
I detta avsnitt beskrivs de steg som bör beaktas när utveckling av XML-scheman 
konstrueras. Författarna menar att schemakonstruktionen bör bygga på t.ex. en 
informationsmodell. [ENÄ05]   
 
Internationella standarder och initiativ 
Undersök om de erkända internationella standarderna kan användas och anpassas till 
kraven. Exempel på relevanta standarder är ebXML (e-affärer), XBRL (Redovisning och 
revision), HR-XML (Personal och arbetsmarknad) samt GML (Geografisk information). 
[ENÄ05]   
 
Informationsmodellering 
Till grund för utformning av standardmeddelanden bör en informationsmodell finnas 
(modelleringsprocessen beskrivs inte här). Författarna menar att den information som skall 
utbytas bör definieras och modelleras på en hög konceptuell nivå, UML eller liknande 
modelleringsspråk kan med fördela användas. Alla datatyper, element samt attribut skall 
identifieras i datamodellen som skall ingå i standardmeddelandet. [ENÄ05]   
 
Myndighetsgemensamma termer 
Många myndigheter använder samma termer i de uppgifter de skickar mellan varandra. 
Dessa termer kan vara namn och adressuppgifter. Myndigheterna bör definiera dessa 
termer gemensamt. Alternativet kan vara att utarbeta en tydlig ansvarsfördelning på ett 
sådant sätt att den ansvariga myndigheten kan definiera och strukturera termerna i 
återanvändbara XML-scheman som kan publiceras. Idag finns ingen procedur för att göra 
detta, tills vidare får detta hanteras av den myndighet som är ansvarig i samråd med övriga 
berörda. Vidare bör ett öppet register inrättas där systemutvecklare kan söka efter 
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standarddokument, scheman, centrala element samt typer som är klara för återanvändning 
eller anpassning. [ENÄ05]   
 
Designa schemahierarkin 
Den överordnade schemastrukturen bör bestämmas utifrån schemadesignriktlinjerna i 
”05:01 Riktlinjer för utveckling av standardmeddelanden för förenklat informationsutbyte 
med elektroniska standarddokument”. Författarna menar att man bör fundera på hur många 
nivåer som hierarkin skall ha, och vad passar just denna tillämpning, samt hur bör 
komponenterna paketeras för att få den optimala nyttan. [ENÄ05]   
 
XML-kodning 
Om det finns en existerande informationsstruktur i annat format än XML-schema bör ett 
sådant utformas för de delar som önskas inkluderade i standardmeddelandet. Detta för att 
garantera att utvecklarna endast behöver känna till just XML-schema. Författarna menar att 
det är lämpligt att placera centrala termer i ett eller flertalet separata scheman som sedan 
kan tillgängliggöras för andra myndigheter. En annan variant är att flera myndigheter 
gemensamt skapar gemensamma scheman. [ENÄ05]   
 
Publicering av XML-scheman 
För att det skall vara möjligt att utbyta data genom att använda XML-baserade standard-
meddelanden krävs det att myndigheten som erbjuder standardmeddelandet har beskrivit 
samt tillgängliggjort XML-scheman för meddelandeformatet. [ENÄ05]   
 
Schemahierarki 
Standardmeddelanden skall beskrivas i ett XML-schema. Det finns ett flertal olika 
variationer på hur ett sådant kan se ut även om det finns tydliga riktlinjer. Återanvändning 
är ett centralt begrepp som skall hållas i minnet vid utveckling av schemadesign. Med detta 
i åtanke bör termer som andra myndigheter använder sig av, beskrivas i separata 
återanvändbara scheman, alternativt kan liknande termer beskrivas i ett gemensamt 
schema. [ENÄ05]   
 
Namespaces 
För att underlätta förståelsen av ett schema kan namespaces användas. Dessa förhindrar att 
typers och elements namn kolliderar. Namespaces visar tydligt vilket ursprung ett element 
eller en typ har. Enligt författarna bör dessa användas i alla scheman. [ENÄ05]   
 
Namngivningsregler 
Det är viktigt att dokumentera valda namngivningsregler och att dessa används konsekvent 
i alla scheman. Allteftersom myndighetsgemensamma regler tas fram bör dessa integreras 
med organisationens. Ifall det finns lokala avvikelser måste dessa förklaras och 
dokumenteras. Namnregler måste skapas för namespaces, scheman, typer, element såväl 
som attribut. [ENÄ05]   
 
Det är lämpligt enligt författarna att utgå ifrån eventuella namngivningsstandarder som 
organisationen redan använder för t.ex. datamodeller. Om myndigheten inte har någon 
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standard kan de utgå ifrån ISO 11179 (Specifikation och Standardization of data elements). 
Denna standard är framtagen för koordinering av metadatasamlingar. [ENÄ05]   
 
Dokumentation och metadata 
Utgå ifrån ambitionen på återanvändbarhet och organisationen för schemautveckling när 
dokumentationen skall bestämmas. Hur mycket information behövs för att kunna skapa ett 
schema som passar organisationens schemastruktur? Hur mycket information behövs för 
att kunna hitta organisationens standardmeddelande samt förstå dessa? Detta är något som 
utvecklarna bör fundera på enligt författarna. Det är även lämpligt att bifoga en separat 
doku-mentation i t.ex. pdf-format som beskriver innehåll och tillämpning i 
standardmeddelandet. Det är även lämpligt att här beskriva begrepp och termer samt 
nyttjandevillkor om sådana finns. [ENÄ05]   
 
Kompabilitet och versionshantering 
Standardmeddelanden (s.k. gränssnitt) bör designas för att ge en största möjliga stabilitet 
för användarna. Detta kräver att ambitionsnivån bestäms angående framåt- och 
bakåtkompabilitet emot användarna. [ENÄ05]   
 
Framåtkompabilitet innebär en möjlighet för mottagaren att utan uppgradering klara av att 
ta emot nya versioner av svarsdokument med samma resultat som vid mottagande av den 
äldre versionen. Detta betyder att mottagaren av ett XML-dokument (förutsatt att 
dokumentet klarar en validering) måste ignorera element som inte känns igen. [ENÄ05]   
 
Bakåtkompabilitet innebär en möjlighet för en avsändare att fortsätta skicka äldre versioner 
av ett dokument efter det att mottagarens system har uppgraderats. Detta kan åstadkommas 
genom att meddelanden kan utökas med valbara element och/eller attribut. På sikt bör 
regler för publicering av nya versioner fastställas menar författarna. [ENÄ05]   
 
När ambitionerna för kompabilitet är belysta skall regler för versionshantering av scheman 
fixeras och beskrivas. Det är lämpligt att pröva reglerna manuellt för att se om det är 
möjligt att upprätthålla ambitionerna. [ENÄ05]. 
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4 XML-schema 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva de olika momenten som har genomförts för att ta 
fram ett XML-schema för lagring av dynamiska skärmvyer. I XML-schemat ingår även ett 
mappningsschema för presentationsdata som en del. 

4.1 Elementfamiljer 
Arbetet startade inledningsvis med att vi i projektet började titta på vilka element som 
skulle ingå i vårt XML-schema. Vi kom snabbt fram till att elementen kan delas in i två 
olika elementfamiljer. Beroende på om elementen skall vara tillämpbara i en applikation 
eller i ett webbformulär finns det vissa skillnader hos elementen.  

4.1.1 Applikation 
För att XML-schemat skulle vara tillämpbart på en applikation var vi tvungna att titta på de 
vanligast förekommande element som finns för en applikation. I detta fall har vi tittat på 
Windows-baserade element och definierat de vanligaste elementen som finns att tillgå i 
Windows elementfamilj. Anledningen till varför vi valt att använda oss av Windows-
baserade element är att vi tror att Windows är den mest utspridda plattformen hos svenska 
myndigheter idag. Om det skulle finnas behov av att implementera element för 
applikationer i annat språk är det inga större svårigheter att konvertera de element som vi 
tillämpat. De element som slutligen hamnade i vår elementfamilj är de element som vi 
ansåg vara relevant att ta med i XML-schemat. 
 
Nedan listas vår elementfamilj för applikation: 
 

1. TextBox 
Egenskaper: Textfält en rad oformaterad. 

2. ComboBox 
Egenskaper: Angivna alternativ i en lista där endast ett val visas. 

3. ListBox 
Egenskaper: En ListBox innehåller en lista med alfanumeriska värden där en eller 

flera rader kan väljas. 
4. CheckedListBox 

Egenskaper:  Lista där ett antal alternativ kan väljas genom att markera dessa val. 
5. RichTextBox 

Egenskaper: Formaterbart textfält där möjligheten att skriva in text och formatera 
den finns. 

6. PictureBox 
Egenskaper: Formaterbart bildfält där möjligheten finns att lägga in en bild. att 

skriva in text och formatera den finns. 
7. CheckBox 

Egenskaper:  Här finns möjlighet att göra ett val genom att markera i en kryssruta. 
8. RadioButton 

Egenskaper:  RadioButton används tillskillnad från CheckBox när ett val måste 
göras mellan minst två alternativ. 
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9. DomainUpDown 
Egenskaper: Kan innehålla en alfanumerisk lista och det finns möjlighet att välja 

ett alternativ ur listan.  
10. NumericUpDown 

Egenskaper: Samma som DomainUpDown fast denna lista håller bara numeriska 
värden.  

11. TrackBar 
Egenskaper: Ange värden på en given skala genom att flytta en markör. 

12. DateTimePicker 
Egenskaper: Utseende som en ComboBox, dropdownlistan innehåller en 

MonthCalender. Här finns möjlighet att ange ett specifikt datum. 
13. MonthCalender 

Egenskaper: Samma som DateTimePicker fast utan ComboBoxlistan. 
 
I figur tre har vi ritat ut de olika elementen som vi valt att ta med i vår elementfamilj 
avsedd för applikationer. Den ger en bild av hur de olika elementen ser ut rent grafisk samt 
vilka funktioner de har och vad dess innehåll. 
 

 
Figur 3: Typer av element i elementfamiljen applikation (egen illustration). 

4.1.2 Web-baserade 
Element som återfinns i web-baserade miljöer har i princip identiska egenskaper med de 
som finns för applikationer. Webb-elementen har samma namn som applikations-element, 
de är dock något färre till antalet. För att XML-schemat skulle vara tillämpbart på en 
applikation var vi tvungna att titta på de vanligast förekommande element som finns för en 
applikation. I detta fall har vi tittat på Windows-baserade element och definierat de 
vanligaste elementen som finns att tillgå i Windows elementfamilj. Anledningen till varför 
vi valt att använda oss av Windows-baserade element är att vi tror att Windows är den mest 
utspridda plattformen hos svenska myndigheter idag. Om det skulle finnas behov av att 
implementera element för applikationer i annat språk är det inga större svårigheter att 
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konvertera de element som vi tillämpat. De element som slutligen hamnade i vår 
elementfamilj är de element som vi ansåg vara relevant att ta med i XML-schemat. 
 
Följande webb element är de som vi tagit fram och definierat: 
 

1. TextBox 
Egenskaper: Textfält en rad oformaterad. 

2. ComboBox 
Egenskaper: Angivna alternativ i en lista där endast ett val visas. 

3. ListBox 
Egenskaper: En ListBox innehåller en lista med alfanumeriska värden där en eller 

flera rader kan väljas. 
4. CheckBox 

Egenskaper:  Möjlighet att välja mellan ett eller flera alternativ genom att markera 
olika val i boxen. 

5. RadioButton 
Egenskaper:  Till skillnad från CheckBox kan endast ett alternativ väljas. 

6. FileInput 
Egenskaper: Möjlighet att välja en sökväg och filnamn vilket kan vara ett 

alfanumeriskt värde. 
7. PasswordField 

Egenskaper: Fält som används för att mata in lösenord, visar oftast annat tecken 
än det som matas in för att dölja lösenordet. 

8. TextArea 
Egenskaper: Fält med möjlighet att visa och skriva in alfanumerisk text.  
 

 
Figur 4: Typer av element i elementfamiljen webb (egen illustration). 
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4.2 XML-schemats struktur 
För att skapa XML-schemat använde vi oss av ett standardiserat verktyg för utveckling av 
XML som heter XML-spy. Detta verktyg tycker vi är väldigt kraftfullt och 
användarvändligt med avseende på bland annat generering av dokumentation samt 
möjlighet att generera kod. Ytterligare en egenskap är dess möjlighet att utveckla i 
WYSIWYG (What You See Is What You Get). Ingen av oss har tidigare någon erfarenhet 
av XML vilket ledde till att vi fick lov att läsa in oss ganska mycket i ämnet för att kunna 
ta fram detta schema. 
 
Tanken från början var att skapa två olika scheman, dels ett schema för själva gränssnittet 
och ett schema för dess presentationsdata (mappningsschema). Under arbetets gång kom vi 
dock fram till att dessa två scheman konvergerades och slutprodukten blev ett schema med 
både gränssnitt och presentationsdata i samma schema. Nedan ges en mer ingående 
beskrivning för de delar som ingår i schemat. 

4.2.1 GUI 
GUI (Graphical User Interface), är ett schema innehållande struktur för att kunna spara ner 
ett gränssnitt. Den struktur som återfinns i schemat ger en utförlig beskrivning över ett 
gränssnitts olika delar och dess innehåll. I översiktsbilden för GUI figur fem kan man se att 
det finns fem lövnoder: Id, Version, Description, Snapshot och WindowType. 
 

 
Figur 5: Översiktsbild för GUI 

 
Id 
Id har tagits fram för att kunna koppla ihop olika gränssnitt som hör till ett och samma 
ärende. Med ett unikt identifieringsnummer till varje gränssnitt skall det vara möjligt att 
göra en koppling mellan flera olika gränssnitt. 
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Version 
Kortsiktigt skulle det vara möjligt att klara sig utan version men vi har tänkt ett steg längre 
och lagt till version i strukturen. På lång sikt är det mycket troligt att applikationer 
uppdateras eller byts ut mot nya och detta medför att gränssnittet kommer att förändras. 
Med ett versionsnummer kan man på ett enkelt sätt spara ner vilken version som ett visst 
gränssnitt tillhör och på detta sätt härleda vilken applikation som användes.  
 
Description 
Description ger en beskrivning av varje GUI och i vilken kontext det återfinns i.  
 
Snapshot 
För att kunna lagra en dynamisk skärmvy har vi skapat snapshot (beskrivning av den 
fångade bilden) vars struktur innehåller viktiga parametrar för att kunna spara information 
om den. Varje snapshot skall ha en storlek (Size), vara sparad med en default 
skärmupplösning (DefaultScreenResolution) och ha ett filnamn (Filename). Dessa delar är 
nödvändiga för att det skall gå att spara ner en dynamisk skärmvy. 
 
WindowType 
Beroende på om applikationen är en vanlig applikation eller om den är anpassad för att 
presenteras i en webbläsare är dess element i webbmiljö dynamiskt uppbyggda medan de i 
en vanlig applikation har en statisk uppbyggnad. 

4.2.2 Element 
Schemat element har en struktur som beskriver varje ingående element för ett GUI. I 
beskrivningen finns information om hur varje element ser ut, vilket innehåll det har, vilken 
elementfamilj det tillhör (webb, applikation), vilket namn det har samt hur data som finns i 
varje element skall presenteras. I figur sex finns en översiktsbild för Element med fem 
lövnoder: ElementApperance, Content, ElementFamily, Name och PresentationData. 

 
Figur 6: Översiktsbild för Element 
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ElementApperance 
ElementApperance håller information om elementets utseende. Den information som finns 
sparad här beskriver elementets bakgrundsfärg, elementets placering i skärmbilden och 
dess storlek. Denna information är av stor vikt vid återmontering av en skärmvy då alla 
element som fanns med från den ursprungliga skärmvyn skall placeras på exakt samma 
ställe i den ”nya” återskapade skärmvyn och med samma storlek.  
 
Content 
Samma tankesätt som för elementets utseende har tillämpats för innehållet som finns i 
elementet. Innehållet som finns i elementet skall också kunna återskapas och då är det av 
stor vikt att veta hur det såg ut. Dvs. hur värden som fanns i elementet var placerat 
horisontalt och vertikalt. Eftersom det är text som fyllts i är det också intressant att veta 
vilket typsnitt som använts, storlek på font, fet, kursiv osv. 
 
ElementFamily 
Vid återskapande av en skärmvy är det också av intresse att veta vilken typ av element som 
skall återskapas om de tillhör familjen applikation element eller webbelement. Varje familj 
har ett antal fördefinierade element med olika egenskaper som hanteras av applikationen.   
 
Name  
Förutom utseende, innehåll och vilken elementfamilj kan det även vara intressant att veta 
namnet på elementet.  
 
PresentationData 
Håller information om var data som skall presenteras i varje element finns lagrad. Om data 
är lagrad i en databas, i en XML-fil eller på annat sätt sökbar finns det möjlighet att 
beskriva detta med hjälp av PresentationData.  
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5 Prototyp 
I detta avsnitt kommer en beskrivning av den prototyp som vi tagit fram för lagring av 
dynamiska skärmvyer.  

5.1 Övergripande information 
LBD-projektet kommer att genomföra en kartläggning av hela den offentliga 
förvaltningen, dvs. statliga myndigheter, kommuner och landsting, rörande deras hantering 
av frågor kring digital arkivering. Tanken med kartläggningen är att ta fram en första 
version av ett ramverk/implementeringsförslag för hur Riksarkivet och landsarkiven ska 
hantera arkiveringsprocessen i enlighet med OAIS. 
  
I LDB-projektet kommer tre industridoktorander från data och systemvetenskap på Luleå 
tekniska universitet att forska i komplexa frågeställningar inom digital arkivering. 
Projektet kommer också att engagera studenter vid universiteten i olika uppdragsformer. 
 
RFV identifierades redan under planeringen 2003 som ett praktikfall i projektet för att 
utveckla en ny generell leveransmodell baserad på tankarna kring OAIS och 
informationsutbyte med hjälp av XML. Under våren 2004 formaliserades samarbetet i en 
särskild överenskommelse och systemet ifråga för leverans är RFV: s ÄHS som via RFV:s 
digitala arkiv, IVAR, ska överföras till Riksarkivet för slutförvaring och 
tillgängliggörande. 
 
Upplägget kommer att testas på andra praktikfall för att få en generallitet i modellen för i 
första hand ärende- och dokumenthanteringssystem men på längre sikt även för andra 
system till exempel ekonomisystem och geografiska informationssystem. 

5.2 Förstudie 
Idag finns det inga kommersiella verktyg för att märka upp en skärmvy med hjälp av 
metadata. Behovet av ett sådant verktyg har uppstått då det hos svenska myndigheter finns 
en stor mängd äldre system som inom en snar framtid måste migreras och bytas ut mot nya 
system. Med hjälp av ett verktyg som fångar utseendet hos målsystemet kommer det finns 
möjlighet att återge utseendet när målsystemet har tagits ur drift.  
 
Om ett digitalt objekt och dess metadata skall lagras och arkiveras digitalt under en 
obestämd framtid är det av stor vikt att avgöra vad som behöver bevaras för att 
informationen skall bestå. Ett angreppssätt för att lösa detta problem innebär att generera 
någon form av metadatadriven presentationen av fångade skärmvyer där data presenteras 
på samma sätt som i målsystemet. HUGO är en prototyp för skärmfångst och generering av 
metadata. 
 
Innan själva utvecklingen av HUGO påbörjades genomfördes en liten förstudie där vi först 
tog fram en kravspecifikation (se bilaga C – Kravspecifikation) som sedan mynnade ut i ett 
användningsfall och ett antal flödesscheman för prototypen. Nedan presenteras de krav 
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som framkom i kravspecifikationen samt användningsfallet och de flödesscheman som vi 
tagit fram och tanken bakom dessa. 

5.3 Kravspecifikation 
I detta avsnitt redogörs för de krav som tagits fram för applikationen HUGO. Kraven som 
tagits fram är av två olika slag, funktionella samt ickefunktionella krav, kraven är också 
listade efter skall och bör krav. Ett skallkrav är ett krav som är ovillkorligt, de skall alla 
uppfyllas för att applikationen skall uppfyllas sitt syfte. Bör krav är tilläggskrav som kan 
vara av värde men som inte behöver vara uppfyllda.  

5.3.1 Funktionella krav 
I detta avsnitt beskrivs de funktionella kraven d.v.s. vad applikationen HUGO skall kunna 
utföra.  
 
Funktioner 
Nedan listas applikationens funktioner efter skall- och bör krav: 
 
Skall krav 
#01 Skall kunna fånga skärmvyer med upplösningen 1024 * 768 pixlar (bredd * höjd). 

#02 Skall kunna fånga hela skärmytan. Det vill säga ta en ögonblicksbild av skärmytan 
som den ser ut vid en given tidpunkt. 

#03 Skall kunna fånga statiska skärmvyer. Med statisk skärmvy menas att skärmvyn ej 
kan ändra storlek. 

#04 Skall kunna fånga enskilda fönster, med detta avses att ett enskilt fönster skall kunna 
fångas av applikationen.  

#05 Skall kunna märka upp en skärmvys element. Det vill säga att applikationen skall 
tillhandahålla en funktion för att ange egenskaper för elementen. 

Bör krav 
#06 Bör kunna fånga valda ytor i ett fönster. Med detta avses att applikationen bör kunna 

fånga en del av ett fönster.  

#07 Bör kunna fånga skrollande skärmvyer, d.v.s. kunna fånga en applikations arbetsyta 
som är större än skärmens yta.  

#08 Bör klara av att märka upp en skärmvys objekt (header, body, footer). Detta innebär 
att användaren skall kunna dela upp en dynamisk skärmvy i tre delar varav två delar, 
header och foter är statiska och en dynamisk, body.  

 

5.3.2 Ickefunktionella krav 
I detta avsnitt redogörs för de ickefunktionella krav som ställs på applikationen. Dessa 
egenskaper rör användarvänlighet, kvalitet och utvecklingsmöjligheter. 
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Användarvänlighet 
Nedan listas de krav som påverkar applikationens användarvänlighet: 
 
Skall krav 
#09 Applikationens element och komponenter skall återfinnas på samma ställen som 

andra windowsapplikationer för att förenkla navigeringen. 
 
Bör krav 
#10 Bör följa windows interface guidelines för att medverka till att användarna känner 

sig hemma i applikationen  

#11 Bör ha låg inlärnings tröskel, med detta avses att användarna ska ha lärt sig använda 
applikationen inom 2 timmar. 

#12 Användaren bör kunna byta gränssnittets språk för att underlätta användandet för 
personer som inte har svenska som modersmål. 

 
Kvalitet 
Nedan listas de krav som säkrar HUGOS kvallitet: 
 
Skall krav 
#13 HUGO skall ta hand om fel med kompletta felmeddelanden dvs. ange namn på felet, 

felkod, beskrivning av felet samt möjlig åtgärd. 

#14 Kommentering av kod skall ske på engelska för att underlätta för personer som inte 
har svenska som modersmål att förbättra och uppdatera koden. 

#15 HUGO skall vara skrivet i ett objektorienterat språk för att underlätta uppdatering av 
koden. 

 
Utvecklingsmöjligheter 
Här listas krav på utvecklingsmöjligheter av HUGO: 
 
Skall krav 
#16 Det skall vara möjligt att vidareutveckla HUGO. Programmets funktioner kommer 

att läggas i en eller flera DLL-filer vilket möjliggör uppdelning av programmet i 
funktionalitet och användargränssnitt. Detta medför att ny funktionalitet på ett 
enklare sätt kan läggas till eller tas bort. 

 
Bildfångst 
Här listas krav på bildfångst: 
 
Skall krav 
#17 HUGO skall inte synas i den fångade skärmvyn utan det är målsystemet bakom som 

sparas. 
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#18 HUGO skall kunna skapa kopplingar mellan den lagrade informationen och de 
uppmärkta elementen detta för att den lagrade informationen vid ett senare tillfälle 
kunna visas på skärmvyn. 

 
Bör krav 
#19 Den bör kunna fånga skärmvyn i målsystemets rekommenderade skärmupplösning. 

#20 Det bör finnas möjlighet att redigera en TVF d.v.s. uppdatera den XML-fil som 
skapats av programmet. 

 
Filformat 
Här listas krav på filformat: 
 
Skall krav 
#21 Den fångade bilden skall kunna sparas ner i TIFF-format. 

#22 HUGO skall spara metadata om elementen i en TVF, d.v.s. i en XML-fil. 

 
Bör krav 

#23 Den fångade skärmvyn bör kunna sparas i andra bildformat än TIFF. 

 
Totalt sett togs 23 krav fram för prototypen HUGO och dessa kommer alla att ligga till 
grund för själva utvecklingen av prototypen.  

5.4 Användningsfall 
I detta avsnitt redogörs för hur vi gått tillväga för att ta fram de olika användningsfallen till 
HUGO. Utifrån de funktionella kraven som listats i kravspecifikationen kunde vi ta fram 
de olika funktionerna som finns representerade i användningsfallet. Ett antagande fick 
göras angående vilka aktörer (Arkivansvarig och Arkiv) som var involverade. När de olika 
funktionerna och aktörerna ritats ut ritades sträck mellan aktör/er och funktioner för att 
visa vilken aktör som interagerade med vilken funktion.  
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5.4.1 Användningsfall - Hantera skärmvy 
Användningsfallet beskriver i allmänhet de funktioner som programmet HUGO skall 
innehålla. Det visar även vilka aktörer som är involverade i hanteringen. I beskrivning av 
aktörer och användningsfall återfinns en närmare beskrivning av användningsfallet 
hantera skärmvy.  
 

Fånga skärmvy

Uppdatera
befintlig TVF

Märka upp

Spara bild

Hämta och
öppna TVF

Metadata om
element

Metadata om
bilden

Generera
TVF Spara TVF

Utöka

Inkludera

Utöka
Utöka

Inkludera

Inkludera

Inkludera

Inkludera

Arkiverings-
ansvarig

Arkiv

 
Figur 7: Användningsfall – Hantera skärmvy 

 
Sammanfattning av användningsfallet Hantera skärmvy 
Användningsfallet hantera skärmvy visar vilka olika funktioner som är nödvändiga för att 
applikationen HUGO skall bli användbar. Det skall finnas möjlighet att fånga en/flera 
skärmvy/er, spara dessa, märka upp skärmvyns olika element, generera och spara en TVF 
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(Taged View File). Det skall även finnas möjlighet att uppdatera en befintlig TVF med 
antigen metadata om elementen. De aktörer som är aktuella för detta användningsfall är 
Arkiv samt en Arkiveringsansvarig. 
 
Aktörer och användningsfall i Hantera skärmvy 
 
Här kommer aktörer att beskrivas samt de olika användningsfallen i hantera skärmvy. 
 
Aktör Beskrivning 

Arkiverings 
ansvarig 

Den arkiveringsansvarige arbetar med att fånga skärmvyer och lagra 
metadata kring denna, samt att tagga element och objekt. 

Den plats där data lagras för att senare kunnas lyftas fram för presen-
tation. 

Arkiv 

 
Användningsfall Beskrivning 

Fånga skärmvyer När en ny skärmvy ska fångas används denna funktion för ta en 
ögonblicksbild av målapplikationen. Ögonblicksbilden sparas i 
något specificerat filformat. Bilden sparas sedan i något arkiv. 

Märka upp Skärmvyn som antingen sparades i användningsfallet fånga 
skärmvyer eller en redan befintlig skärmvy ur något arkiv 
presenteras i applikationen. När skärmvyn presenteras ska det i detta 
användningsfall ges möjlighet till att märka upp vyns olika element 
och objekt. När vyn har märkts upp genereras en TVF som sedan 
sparas i arkivet. 

Uppdatera 
befintlig TVF 

Detta användningsfall ger den arkiveringsansvarige möjlighet att 
uppdatera en befintlig TVF. Funktionen ger möjlighet att uppdatera 
metadata om själva bilden samt möjlighet att uppdatera elementens 
placering och deras metadata. Fallet inkluderar en funktionen för 
Sökning och inläsning av TVF samt funktionen Spara TVF till arkiv.

 

5.4.2 Flödesschema 
I detta avsnitt kommer de olika flödesscheman som skapats i arbetet med applikationen 
HUGO beskrivas. 
 
Fånga skärmvy 
Flödesschema i figur åtta beskriver hur funktionen Fånga skärmvy skulle kunna se ut. 
Först kontrolleras upplösningen stämmer den aktuella upplösningen överens med default 
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upplösning. Efter detta undersöks om det var samma upplösning (d.v.s. svar ja på frågan) 
om detta är fallet hämtas det område som skall avbildas. Denna area bestämmer 
användaren antingen genom att välja att ett helt fönster skall avbildas eller en area av ett 
fönster. 
 

Start

Spara bild

Kontrollera
upplösning

Aktuell
Skärmupplösning

Default
skärmupplösning

Rätt
upplösning?

Fortsätta
med

bildfångst?

Nej

Stopp

Nej Ja

Ja

Ta snapshot

Område att
hämtaOmråde

Spara
bild?

Nej

Ja

 
Figur 8: Flödesschema - Fånga skärmvy 

  
Om det inte är rätt upplösning (d.v.s. svar nej på frågan) får användaren en fråga om denne 
vill fortsätta med bildfångst eller ej. Svarar användaren ja på frågan får denne välja ett 
område (d.v.s. välja ett fönster alt. en del av ett fönster). Sedan tas en snapshot, d.v.s. en 
ögonblicksbild av området som användaren valt. När en snapshot är tagen får användaren 
välja om denne vill spara bilden eller ej. Om användaren väljer att inte spara bilden 
avslutas funktionen fånga skärmvy. Om användaren istället väljer att inte fortsätta med 
bildfångst istället för att fortsätta med bildfångsten avslutas funktionen fånga skärmvy. 
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Spara bild 
Flödesschemat i figur nio Spara bild visar hur en lösning skulle kunna se ut för hur en bild 
skall sparas. Först undersöker funktionen om bilden redan är sparad eller inte. Om bilden 
är sparad avslutas funktionen spara bild. 
 

Start

Ange filnamn och
bildformatFilnamn, bildformat

Stopp

Bilden redan
sparad?

NejJa

Finns redan
filnamnet?

Nej Ja
Spara

Inträffade
något fel?

Nej

Ja
Felhantering

Befintlig
bild?

Nej

Ja

 
Figur 9: Flödesschema - Spara bild 

Om bilden inte är sparad undersöks om det är en befintlig bild eller inte. Om det är en 
befintlig bild sparas bilden utan vidare men om bilden inte är sparad krävs att ett filnamn 
anges samt ett filformat. När filnamn och filformat är angivet undersöks om namnet är 
upptaget eller inte. Efter att applikationen försökt spara bilden tas de reda på om något 
problem uppstod, blev det fel tar en annan funktion felhantering vid som tar hand om 
eventuella fel. Uppstod inga fel avslutas funktionen. 
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Spara Taged Wiew File (TVF) 
I figur tio finns flödesschemat Spara TVF visar hur en funktion som sparar en TVF kan 
göras. Först och främst undersöks det om TVF:en redan är sparad, är den sparad avslutas 
funktionen. Om TVF:en inte är sparad kommer en rad aktiviteter äga rum. Först undersöks 
om TVF:en är en befintlig fil eller inte. Är den befintlig sparas den utan vidare aktiviteter, 
är den däremot inte sparad ombeds användaren att ange ett unikt filnamn. Efter detta sker 
en kontroll som undersöker om filnamnet redan existerar. Om filnamnet redan existerar 
ombeds användaren att ange ett nytt filnamn. När ett filnamn angivits som inte redan 
existerar sparas TVF:en med det angivna filnamnet.  

Start

Ange filnamnFilnamn

Stopp

TVF redan
sparad?

NejJa

Finns redan
filnamnet?

Inträffade
något fel?

Nej

Ja
Felhantering

Spara Bild

Befintlig fil?

Nej

Ja

Spara

 
Figur 10: Flödesschema - Spara TVF 

När TVF:en är sparad undersöks om något fel inträffade, om ett fel inträffade initieras en 
annan funktion som heter Felhantering som tar hand om det aktuella felet. Om inget fel 
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inträffade initieras en annan funktion med namnet Spara Bild. Som ser till att skärmvyn 
sparas med samma filnamn som TVF:en fast med en annan filändelse, t.ex. TIFF. 
 
Generera/Uppdatera element/metadata 
Figur 11, flödesschema (Generera/Uppdatera element/metadata) visar på ett sätt att lösa 
problematiken att generera samt uppdatera element alternativt metadata i en TVF. Först 
anges ett namn, antingen är det befintligt och hämtas då ifrån filen, alternativt anges ett 
nytt namn. När detta är genomfört blir det namnet till namnet på elementet eller metadatan 
om bilden. Efter detta hämtas värden på egenskaperna samt egenskapernas namn. Dessa 
värden läggs i en tvådimensionell vektor/array med namnet Egenskaper[]. Detta görs tills 
det inte längre finns egenskaper att ange. Efter detta startas en ny funktion Spara TVF. 
 

Nej

Ja

Start

Namn Ange Namn[]

Spara TVF

Där Namn[i] =
Namn

Egenskaper
För Egenskaper[

egenskapsnamn[], värde[]] i
Namn[i], uppdatera

Stopp

Namn[i] <=
längd på
Namn[]?

 
Figur 11: Generera/Uppdatera element/metadata 
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Hämta och öppna TVF 
I figur 12 finns flödesschema över funktion som heter Hämta och öppna TVF. Själva 
funktionen startar med att skapa en ny öppnaruta där användaren väljer en av TVF:erna 
som finns listade där. Sedan hämtar applikationen HUGO den TVF som användaren valt. 
Efter detta läses elementvärden in ifrån TVF:en till en array/vektor. Efter detta ritat varje 
element i arrayen/vektorn ut på skärmen tills denna är tömd. När detta är gjort avslutas 
funktionen. 
 

Nej

Ja

Start

Skapa ny öppna
ruta

Hämta TVF

Elementvärden

Stopp

array[i] <=
längd på
array[]?

Rita element från
array

Läs in element från
TVF till en array

 
Figur 12: Hämta och öppna TVF 



 

 -PROTOTYP - 

 

- 31 - 

5.5 HUGO 
Namnet HUGO kommer från att det finns två industridoktorander vid LTU kopplade till 
LDB-projektet varav den ena heter Hugo. IT-system hos statliga myndigheter har ofta 
förnamn som sitt produktnamn och därför tyckte vi att HUGO var ett lämpligt namn på 
prototypen.  
 
Prototypen innefattar inte alla krav som är listade i kravspecifikationen. Det som är 
implementerat i HUGO är följande: 
 

• Möjlighet att rita upp element i WindowType applikation 
• Generering av lagringsstruktur till en XML-fil (TVF) 

 
Anledningen till att inte alla krav och funktioner som listats i kravspecifikationen finns 
med i den slutgiltiga prototypen är just för att det är en prototyp och vi har valt att lägga 
kraft på de stora bitarna.  

5.5.1 Gränssnitt 
Nedan i figur 13 finns en skärmvy över hur prototypen HUGO ser ut efter det att man har 
laddat en skärmbild för uppmärkning.  
 

 
Figur 13: Gränssnitt över prototypen HUGO 



 

 -PROTOTYP - 

 

- 32 - 

5.5.2 TVF  
I figur 14 finns en del av en genererad TVF (se bilaga D – Fullständig TVF). När man har 
märkt upp en skärmvy och trycker på spara genereras denna typ av fil. TVF sparas ner med 
XML struktur och där varje element och dess attribut presenteras. 
  

 
Figur 14: Del av genererad TVF  
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6 Resultat 
I resultatkapitlet presenteras två olika resultat varav det första handlar om XML-schemat 
som utvecklats och det andra resultatet om den prototyp som tagits fram. 
 
Huvudmålet med detta projekt har varit att utveckla en metod för att fånga och bevara 
utseendet på skärmvyer hos webbsidor och applikationer i driftsmiljö för att möjliggöra 
presentation av XML baserad data på dessa.  
 
För att på ett enklare sätt kunna uppnå målet har vi valt att dela in det i fyra olika delmål. 
De två första delmålen innebar att skapa ett XML-schema och en korsreferens mellan 
XML-schemat och den lagrade informationen. De övriga två delmålen handlade om att 
fånga och märka upp skärmvyer samt dess element. 
 
”Syftet med projektet är att ta fram ett sätt för att lagra och bevara information digitalt.” 

6.1 XML-schema 
Vi har utvecklat och tagit fram ett XML-schema som beskriver strukturen för att lagra 
skärmvyer med tillhörande element, (se kapitel 4). Vi anser således att de två första 
delmålen för detta projekt är uppnått. 

6.2 Prototyp 
Vi har även tagit fram prototypen HUGO som visar på ett möjligt sätt att generera en 
lagringsstruktur till en XML-fil (TVF). Även här anser vi att de två sista delmålen har 
uppnåtts. 
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7 Diskussion 
I diskussionen finns en kortfattad diskussion kring arbetet i projektet. Slutligen finns 
förslag på fortsatt arbete. 

7.1 Projekt 
Inledningsvis i projektet arbetade vi till stor del gemensamt i gruppen, vilket vi i efterhand 
anser var nödvändigt eftersom vi på ett tidigt stadium inte riktigt hade fått klart för oss vad 
själva uppgiften gick ut på. Ett par veckor in i projektet när uppgiften hade blivit mer 
konkret hade vi troligtvis tjänat lite tid på att arbeta mer individuellt även om vi ändå 
lyckades hålla vår tidtabell ganska hyfsat. Det vi hade kunnat göra var att arbeta mer aktivt 
för att få fram en kravbild på ett tidigare stadium, då hade vi antagligen insett att vi inte var 
i behov av den utlovade exempeldatan (skärmbilder och tillhörande elementdata). Att vi 
väntade på dessa innebar att vi förlorade värdefull tid och energi även om det löste sig ändå 
på ett tillfredställande sätt. Det hade kanske varit bra med en fingervisning i rätt riktning 
här. Förutom detta anser vi att arbetet i projektet har fortlöpt på ett tillfredsställande sätt 
och gruppdynamiken har fungerat utmärkt. En viktig aspekt som vi vill lyfta fram är att i 
detta projektarbete har vi arbetat med konkret och handfast projektstyrning vilket vi anser 
ha varit bra. 

7.2 Förslag på fortsatt arbete 
Nedan har vi förslag på fortsatt arbete: 
 

• Fortsatt utveckling av prototyp 
• Utveckla rutiner för hur mappning av data skall ske 
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Bilaga A – Dokumentation XML 
 
schema location:  C:\GUI.xsd 
attribute form default:  unqualified 
element form default:  qualified 
   
 
Elements  Complex types  
GUI  GUI  
 
 
 
schema location:  C:\ Element.xsd 
attribute form default:  unqualified 
element form default:  qualified 
   
 
Complex types  Simple types  
ColorType  ApplicationElement  
Element  WebElement  
LayoutType   
LocationType   
PresentationDataType   
SizeType   
 
 
 
element GUI 

diagram 

 
type GUI 

properties content  complex  

children Id Version Description Snapshot WindowType 

source <gui:element name="GUI" type="GUI"/> 



 
 
complexType GUI 

diagram 

 
children Id Version Description Snapshot WindowType 

used by element  GUI  

source <gui:complexType name="GUI"> 
  <gui:sequence> 
    <gui:element name="Id" type="gui:string"> 
      <gui:annotation> 
        <gui:documentation>The identification number of the GUI</gui:documentation> 
      </gui:annotation> 
    </gui:element> 
    <gui:element name="Version" type="gui:string"> 
      <gui:annotation> 
        <gui:documentation>The verison number of the GUI</gui:documentation> 
      </gui:annotation> 
    </gui:element> 
    <gui:element name="Description" type="gui:string"> 
      <gui:annotation> 
        <gui:documentation>The description of the GUI</gui:documentation> 
      </gui:annotation> 
    </gui:element> 
    <gui:element name="Snapshot"> 
      <gui:annotation> 
        <gui:documentation>The image of the GUI</gui:documentation> 
      </gui:annotation> 
      <gui:complexType> 
        <gui:sequence> 
          <gui:element name="DPI" minOccurs="0"> 
            <gui:annotation> 
              <gui:documentation>Dots per inch</gui:documentation> 
            </gui:annotation> 
          </gui:element> 
          <gui:element name="Size" type="SizeType"> 
            <gui:annotation> 
              <gui:documentation>The size of the image</gui:documentation> 
            </gui:annotation> 
          </gui:element> 
          <gui:element name="DefaultScreenResolution"> 
            <gui:annotation> 
              <gui:documentation>The recommended screen size</gui:documentation> 
            </gui:annotation> 
            <gui:complexType> 
              <gui:sequence> 
                <gui:element name="Width" type="gui:nonNegativeInteger"> 
                  <gui:annotation> 
                    <gui:documentation>Width of the recommended screen in pixels</gui:documentation> 
                  </gui:annotation> 
                </gui:element> 
                <gui:element name="Hight" type="gui:nonNegativeInteger"> 



                  <gui:annotation> 
                    <gui:documentation>Hight of the recommended screen in pixels</gui:documentation> 
                  </gui:annotation> 
                </gui:element> 
              </gui:sequence> 
            </gui:complexType> 
          </gui:element> 
          <gui:element name="Filename" type="gui:string"> 
            <gui:annotation> 
              <gui:documentation>The filename of the snapshot</gui:documentation> 
            </gui:annotation> 
          </gui:element> 
        </gui:sequence> 
      </gui:complexType> 
    </gui:element> 
    <gui:element name="WindowType"> 
      <gui:annotation> 
        <gui:documentation>What type of application the GUI can appear as</gui:documentation> 
      </gui:annotation> 
      <gui:complexType> 
        <gui:choice> 
          <gui:element name="Web"> 
            <gui:annotation> 
              <gui:documentation>An application that uses a webbrowser for it's presentation</gui:documentation> 
            </gui:annotation> 
            <gui:complexType> 
              <gui:sequence> 
                <gui:element name="Header"> 
                  <gui:annotation> 
                    <gui:documentation>The top of the image</gui:documentation> 
                  </gui:annotation> 
                  <gui:complexType> 
                    <gui:sequence> 
                      <gui:element name="Element" type="Element" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                        <gui:annotation> 
                          <gui:documentation>A container in a GUI that can hold a value</gui:documentation> 
                        </gui:annotation> 
                      </gui:element> 
                      <gui:element name="Layout" type="LayoutType"/> 
                    </gui:sequence> 
                  </gui:complexType> 
                </gui:element> 
                <gui:element name="Body"> 
                  <gui:annotation> 
                    <gui:documentation>The dynamic area of the image. The size of the body is calculated by substracting the 
hight of the header from  the location of the footer</gui:documentation> 
                  </gui:annotation> 
                  <gui:complexType> 
                    <gui:sequence> 
                      <gui:element name="Block" maxOccurs="unbounded"> 
                        <gui:complexType> 
                          <gui:sequence> 
                            <gui:element name="Location" type="LocationType"/> 
                            <gui:element name="Row" maxOccurs="unbounded"> 
                              <gui:complexType> 
                                <gui:sequence> 
                                  <gui:element name="Column" maxOccurs="unbounded"> 
                                    <gui:complexType> 
                                      <gui:sequence> 
                                        <gui:element name="Size" type="SizeType"> 
                                          <gui:annotation> 
                                            <gui:documentation>The size of the body in pixels</gui:documentation> 
                                          </gui:annotation> 
                                        </gui:element> 
                                        <gui:element name="Element" type="Element" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                                          <gui:annotation> 
                                            <gui:documentation>A container in a GUI that can hold a value</gui:documentation> 
                                          </gui:annotation> 
                                        </gui:element> 
                                        <gui:element name="Nr" type="gui:nonNegativeInteger"/> 
                                      </gui:sequence> 
                                    </gui:complexType> 
                                  </gui:element> 
                                  <gui:element name="Nr" type="gui:nonNegativeInteger"/> 
                                </gui:sequence> 
                              </gui:complexType> 



                            </gui:element> 
                            <gui:element name="Nr" type="gui:nonNegativeInteger"/> 
                          </gui:sequence> 
                        </gui:complexType> 
                      </gui:element> 
                      <gui:element name="Location" type="LocationType"/> 
                    </gui:sequence> 
                  </gui:complexType> 
                </gui:element> 
                <gui:element name="Footer"> 
                  <gui:annotation> 
                    <gui:documentation>The bottom of the image</gui:documentation> 
                  </gui:annotation> 
                  <gui:complexType> 
                    <gui:sequence> 
                      <gui:element name="Element" type="Element" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                        <gui:annotation> 
                          <gui:documentation>A container in a GUI that can hold a value</gui:documentation> 
                        </gui:annotation> 
                      </gui:element> 
                      <gui:element name="Layout" type="LayoutType"/> 
                    </gui:sequence> 
                  </gui:complexType> 
                </gui:element> 
              </gui:sequence> 
            </gui:complexType> 
          </gui:element> 
          <gui:element name="Application"> 
            <gui:annotation> 
              <gui:documentation>A stand alone window application</gui:documentation> 
            </gui:annotation> 
            <gui:complexType> 
              <gui:sequence> 
                <gui:element name="Element" type="Element" maxOccurs="unbounded"> 
                  <gui:annotation> 
                    <gui:documentation>A container in a GUI that can hold a value</gui:documentation> 
                  </gui:annotation> 
                </gui:element> 
              </gui:sequence> 
            </gui:complexType> 
          </gui:element> 
        </gui:choice> 
      </gui:complexType> 
    </gui:element> 
  </gui:sequence> 
</gui:complexType> 

 
 
element GUI/Id 

diagram 

 
type gui:string 

properties isRef  0 
content  simple  

annotation documentation The identification number of the GUI  

source <gui:element name="Id" type="gui:string"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>The identification number of the GUI</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
</gui:element> 



 
 
element GUI/Version 

diagram 

 
type gui:string 

properties isRef  0 
content  simple  

annotation documentation The verison number of the GUI  

source <gui:element name="Version" type="gui:string"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>The verison number of the GUI</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
</gui:element> 

 
 
element GUI/Description 

diagram 

 
type gui:string 

properties isRef  0 
content  simple  

annotation documentation The description of the GUI  

source <gui:element name="Description" type="gui:string"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>The description of the GUI</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
</gui:element> 

 
 
element GUI/Snapshot 

diagram 

 
properties isRef  0 

content  complex  
children DPI Size DefaultScreenResolution Filename 

annotation documentation The image of the GUI  

source <gui:element name="Snapshot"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>The image of the GUI</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
  <gui:complexType> 
    <gui:sequence> 
      <gui:element name="DPI" minOccurs="0"> 
        <gui:annotation> 
          <gui:documentation>Dots per inch</gui:documentation> 



        </gui:annotation> 
      </gui:element> 
      <gui:element name="Size" type="SizeType"> 
        <gui:annotation> 
          <gui:documentation>The size of the image</gui:documentation> 
        </gui:annotation> 
      </gui:element> 
      <gui:element name="DefaultScreenResolution"> 
        <gui:annotation> 
          <gui:documentation>The recommended screen size</gui:documentation> 
        </gui:annotation> 
        <gui:complexType> 
          <gui:sequence> 
            <gui:element name="Width" type="gui:nonNegativeInteger"> 
              <gui:annotation> 
                <gui:documentation>Width of the recommended screen in pixels</gui:documentation> 
              </gui:annotation> 
            </gui:element> 
            <gui:element name="Hight" type="gui:nonNegativeInteger"> 
              <gui:annotation> 
                <gui:documentation>Hight of the recommended screen in pixels</gui:documentation> 
              </gui:annotation> 
            </gui:element> 
          </gui:sequence> 
        </gui:complexType> 
      </gui:element> 
      <gui:element name="Filename" type="gui:string"> 
        <gui:annotation> 
          <gui:documentation>The filename of the snapshot</gui:documentation> 
        </gui:annotation> 
      </gui:element> 
    </gui:sequence> 
  </gui:complexType> 
</gui:element> 

 
 
element GUI/Snapshot/DPI 

diagram 

 
properties isRef  0  

annotation documentation Dots per inch  

source <gui:element name="DPI" minOccurs="0"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>Dots per inch</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
</gui:element> 

 
 
element GUI/Snapshot/Size 

diagram 

 
type SizeType 

properties isRef  0 
content  complex  

children Width Height 



annotation documentation The size of the image  

source <gui:element name="Size" type="SizeType"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>The size of the image</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
</gui:element> 

 
 
element GUI/Snapshot/DefaultScreenResolution 

diagram 

 
properties isRef  0 

content  complex  
children Width Height 

annotation documentation The recommended screen size  

source <gui:element name="DefaultScreenResolution"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>The recommended screen size</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
  <gui:complexType> 
    <gui:sequence> 
      <gui:element name="Width" type="gui:nonNegativeInteger"> 
        <gui:annotation> 
          <gui:documentation>Width of the recommended screen in pixels</gui:documentation> 
        </gui:annotation> 
      </gui:element> 
      <gui:element name="Hight" type="gui:nonNegativeInteger"> 
        <gui:annotation> 
          <gui:documentation>Hight of the recommended screen in pixels</gui:documentation> 
        </gui:annotation> 
      </gui:element> 
    </gui:sequence> 
  </gui:complexType> 
</gui:element> 

 
 
element GUI/Snapshot/DefaultScreenResolution/Width 

diagram 

 
type gui:nonNegativeInteger 

properties isRef  0 
content  simple  

annotation documentation Width of the recommended screen in pixels  

source <gui:element name="Width" type="gui:nonNegativeInteger"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>Width of the recommended screen in pixels</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
</gui:element> 



 
 
element GUI/Snapshot/DefaultScreenResolution/Hight 

diagram 

 
type gui:nonNegativeInteger 

properties isRef  0 
content  simple  

annotation documentation Hight of the recommended screen in pixels  

source <gui:element name="Hight" type="gui:nonNegativeInteger"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>Hight of the recommended screen in pixels</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
</gui:element> 

 
 
element GUI/Snapshot/Filename 

diagram 

 
type gui:string 

properties isRef  0 
content  simple  

annotation documentation The filename of the snapshot  

source <gui:element name="Filename" type="gui:string"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>The filename of the snapshot</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
</gui:element> 

 
 
element GUI/WindowType 

diagram 

 
properties isRef  0 

content  complex  
children Web Application 

annotation documentation What type of application the GUI can appear as  

source <gui:element name="WindowType"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>What type of application the GUI can appear as</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
  <gui:complexType> 
    <gui:choice> 
      <gui:element name="Web"> 
        <gui:annotation> 
          <gui:documentation>An application that uses a webbrowser for it's presentation</gui:documentation> 
        </gui:annotation> 
        <gui:complexType> 
          <gui:sequence> 
            <gui:element name="Header"> 
              <gui:annotation> 



                <gui:documentation>The top of the image</gui:documentation> 
              </gui:annotation> 
              <gui:complexType> 
                <gui:sequence> 
                  <gui:element name="Element" type="Element" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                    <gui:annotation> 
                      <gui:documentation>A container in a GUI that can hold a value</gui:documentation> 
                    </gui:annotation> 
                  </gui:element> 
                  <gui:element name="Layout" type="LayoutType"/> 
                </gui:sequence> 
              </gui:complexType> 
            </gui:element> 
            <gui:element name="Body"> 
              <gui:annotation> 
                <gui:documentation>The dynamic area of the image. The size of the body is calculated by substracting the 
hight of the header from  the location of the footer</gui:documentation> 
              </gui:annotation> 
              <gui:complexType> 
                <gui:sequence> 
                  <gui:element name="Block" maxOccurs="unbounded"> 
                    <gui:complexType> 
                      <gui:sequence> 
                        <gui:element name="Location" type="LocationType"/> 
                        <gui:element name="Row" maxOccurs="unbounded"> 
                          <gui:complexType> 
                            <gui:sequence> 
                              <gui:element name="Column" maxOccurs="unbounded"> 
                                <gui:complexType> 
                                  <gui:sequence> 
                                    <gui:element name="Size" type="SizeType"> 
                                      <gui:annotation> 
                                        <gui:documentation>The size of the body in pixels</gui:documentation> 
                                      </gui:annotation> 
                                    </gui:element> 
                                    <gui:element name="Element" type="Element" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                                      <gui:annotation> 
                                        <gui:documentation>A container in a GUI that can hold a value</gui:documentation> 
                                      </gui:annotation> 
                                    </gui:element> 
                                    <gui:element name="Nr" type="gui:nonNegativeInteger"/> 
                                  </gui:sequence> 
                                </gui:complexType> 
                              </gui:element> 
                              <gui:element name="Nr" type="gui:nonNegativeInteger"/> 
                            </gui:sequence> 
                          </gui:complexType> 
                        </gui:element> 
                        <gui:element name="Nr" type="gui:nonNegativeInteger"/> 
                      </gui:sequence> 
                    </gui:complexType> 
                  </gui:element> 
                  <gui:element name="Location" type="LocationType"/> 
                </gui:sequence> 
              </gui:complexType> 
            </gui:element> 
            <gui:element name="Footer"> 
              <gui:annotation> 
                <gui:documentation>The bottom of the image</gui:documentation> 
              </gui:annotation> 
              <gui:complexType> 
                <gui:sequence> 
                  <gui:element name="Element" type="Element" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                    <gui:annotation> 
                      <gui:documentation>A container in a GUI that can hold a value</gui:documentation> 
                    </gui:annotation> 
                  </gui:element> 
                  <gui:element name="Layout" type="LayoutType"/> 
                </gui:sequence> 
              </gui:complexType> 
            </gui:element> 
          </gui:sequence> 
        </gui:complexType> 
      </gui:element> 
      <gui:element name="Application"> 
        <gui:annotation> 



          <gui:documentation>A stand alone window application</gui:documentation> 
        </gui:annotation> 
        <gui:complexType> 
          <gui:sequence> 
            <gui:element name="Element" type="Element" maxOccurs="unbounded"> 
              <gui:annotation> 
                <gui:documentation>A container in a GUI that can hold a value</gui:documentation> 
              </gui:annotation> 
            </gui:element> 
          </gui:sequence> 
        </gui:complexType> 
      </gui:element> 
    </gui:choice> 
  </gui:complexType> 
</gui:element> 

 
 
element GUI/WindowType/Web 

diagram 

 
properties isRef  0 

content  complex  
children Header Body Footer 

annotation documentation An application that uses a webbrowser for it's presentation  

source <gui:element name="Web"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>An application that uses a webbrowser for it's presentation</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
  <gui:complexType> 
    <gui:sequence> 
      <gui:element name="Header"> 
        <gui:annotation> 
          <gui:documentation>The top of the image</gui:documentation> 
        </gui:annotation> 
        <gui:complexType> 
          <gui:sequence> 
            <gui:element name="Element" type="Element" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
              <gui:annotation> 
                <gui:documentation>A container in a GUI that can hold a value</gui:documentation> 
              </gui:annotation> 
            </gui:element> 
            <gui:element name="Layout" type="LayoutType"/> 
          </gui:sequence> 
        </gui:complexType> 
      </gui:element> 
      <gui:element name="Body"> 
        <gui:annotation> 
          <gui:documentation>The dynamic area of the image. The size of the body is calculated by substracting the hight 
of the header from  the location of the footer</gui:documentation> 
        </gui:annotation> 
        <gui:complexType> 
          <gui:sequence> 
            <gui:element name="Block" maxOccurs="unbounded"> 
              <gui:complexType> 
                <gui:sequence> 
                  <gui:element name="Location" type="LocationType"/> 
                  <gui:element name="Row" maxOccurs="unbounded"> 
                    <gui:complexType> 



                      <gui:sequence> 
                        <gui:element name="Column" maxOccurs="unbounded"> 
                          <gui:complexType> 
                            <gui:sequence> 
                              <gui:element name="Size" type="SizeType"> 
                                <gui:annotation> 
                                  <gui:documentation>The size of the body in pixels</gui:documentation> 
                                </gui:annotation> 
                              </gui:element> 
                              <gui:element name="Element" type="Element" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                                <gui:annotation> 
                                  <gui:documentation>A container in a GUI that can hold a value</gui:documentation> 
                                </gui:annotation> 
                              </gui:element> 
                              <gui:element name="Nr" type="gui:nonNegativeInteger"/> 
                            </gui:sequence> 
                          </gui:complexType> 
                        </gui:element> 
                        <gui:element name="Nr" type="gui:nonNegativeInteger"/> 
                      </gui:sequence> 
                    </gui:complexType> 
                  </gui:element> 
                  <gui:element name="Nr" type="gui:nonNegativeInteger"/> 
                </gui:sequence> 
              </gui:complexType> 
            </gui:element> 
            <gui:element name="Location" type="LocationType"/> 
          </gui:sequence> 
        </gui:complexType> 
      </gui:element> 
      <gui:element name="Footer"> 
        <gui:annotation> 
          <gui:documentation>The bottom of the image</gui:documentation> 
        </gui:annotation> 
        <gui:complexType> 
          <gui:sequence> 
            <gui:element name="Element" type="Element" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
              <gui:annotation> 
                <gui:documentation>A container in a GUI that can hold a value</gui:documentation> 
              </gui:annotation> 
            </gui:element> 
            <gui:element name="Layout" type="LayoutType"/> 
          </gui:sequence> 
        </gui:complexType> 
      </gui:element> 
    </gui:sequence> 
  </gui:complexType> 
</gui:element> 

 
 
element GUI/WindowType/Web/Header 

diagram 

 
properties isRef  0 

content  complex  
children Element Layout 

annotation documentation The top of the image  

source <gui:element name="Header"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>The top of the image</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
  <gui:complexType> 
    <gui:sequence> 
      <gui:element name="Element" type="Element" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
        <gui:annotation> 



          <gui:documentation>A container in a GUI that can hold a value</gui:documentation> 
        </gui:annotation> 
      </gui:element> 
      <gui:element name="Layout" type="LayoutType"/> 
    </gui:sequence> 
  </gui:complexType> 
</gui:element> 

 
 
element GUI/WindowType/Web/Header/Element 

diagram 

 
type Element 

properties isRef  0 
content  complex  

children ElementApperance Content ElementFamily Name PresentationData 

annotation documentation A container in a GUI that can hold a value  

source <gui:element name="Element" type="Element" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>A container in a GUI that can hold a value</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
</gui:element> 

 
 
element GUI/WindowType/Web/Header/Layout 

diagram 

 
type LayoutType 

properties isRef  0 
content  complex  

children Location Size 



source <gui:element name="Layout" type="LayoutType"/> 

 
 
element GUI/WindowType/Web/Body 

diagram 

 
properties isRef  0 

content  complex  
children Block Location 

annotation documentation The dynamic area of the image. The size of the body is calculated by substracting the hight of the 
header from  the location of the footer  

source <gui:element name="Body"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>The dynamic area of the image. The size of the body is calculated by substracting the hight of 
the header from  the location of the footer</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
  <gui:complexType> 
    <gui:sequence> 
      <gui:element name="Block" maxOccurs="unbounded"> 
        <gui:complexType> 
          <gui:sequence> 
            <gui:element name="Location" type="LocationType"/> 
            <gui:element name="Row" maxOccurs="unbounded"> 
              <gui:complexType> 
                <gui:sequence> 
                  <gui:element name="Column" maxOccurs="unbounded"> 
                    <gui:complexType> 
                      <gui:sequence> 
                        <gui:element name="Size" type="SizeType"> 
                          <gui:annotation> 
                            <gui:documentation>The size of the body in pixels</gui:documentation> 
                          </gui:annotation> 
                        </gui:element> 
                        <gui:element name="Element" type="Element" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                          <gui:annotation> 
                            <gui:documentation>A container in a GUI that can hold a value</gui:documentation> 
                          </gui:annotation> 
                        </gui:element> 
                        <gui:element name="Nr" type="gui:nonNegativeInteger"/> 
                      </gui:sequence> 
                    </gui:complexType> 
                  </gui:element> 
                  <gui:element name="Nr" type="gui:nonNegativeInteger"/> 
                </gui:sequence> 
              </gui:complexType> 
            </gui:element> 
            <gui:element name="Nr" type="gui:nonNegativeInteger"/> 
          </gui:sequence> 
        </gui:complexType> 
      </gui:element> 
      <gui:element name="Location" type="LocationType"/> 
    </gui:sequence> 
  </gui:complexType> 
</gui:element> 



 
 
element GUI/WindowType/Web/Body/Block 

diagram 

 
properties isRef  0 

content  complex  
children Location Row Nr 

source <gui:element name="Block" maxOccurs="unbounded"> 
  <gui:complexType> 
    <gui:sequence> 
      <gui:element name="Location" type="LocationType"/> 
      <gui:element name="Row" maxOccurs="unbounded"> 
        <gui:complexType> 
          <gui:sequence> 
            <gui:element name="Column" maxOccurs="unbounded"> 
              <gui:complexType> 
                <gui:sequence> 
                  <gui:element name="Size" type="SizeType"> 
                    <gui:annotation> 
                      <gui:documentation>The size of the body in pixels</gui:documentation> 
                    </gui:annotation> 
                  </gui:element> 
                  <gui:element name="Element" type="Element" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                    <gui:annotation> 
                      <gui:documentation>A container in a GUI that can hold a value</gui:documentation> 
                    </gui:annotation> 
                  </gui:element> 
                  <gui:element name="Nr" type="gui:nonNegativeInteger"/> 
                </gui:sequence> 
              </gui:complexType> 
            </gui:element> 
            <gui:element name="Nr" type="gui:nonNegativeInteger"/> 
          </gui:sequence> 
        </gui:complexType> 
      </gui:element> 
      <gui:element name="Nr" type="gui:nonNegativeInteger"/> 
    </gui:sequence> 
  </gui:complexType> 
</gui:element> 

 
 
element GUI/WindowType/Web/Body/Block/Location 

diagram 

 
type LocationType 

properties isRef  0 
content  complex  

children X Y 

source <gui:element name="Location" type="LocationType"/> 



 
 
element GUI/WindowType/Web/Body/Block/Row 

diagram 

 
properties isRef  0 

content  complex  
children Column Nr 

source <gui:element name="Row" maxOccurs="unbounded"> 
  <gui:complexType> 
    <gui:sequence> 
      <gui:element name="Column" maxOccurs="unbounded"> 
        <gui:complexType> 
          <gui:sequence> 
            <gui:element name="Size" type="SizeType"> 
              <gui:annotation> 
                <gui:documentation>The size of the body in pixels</gui:documentation> 
              </gui:annotation> 
            </gui:element> 
            <gui:element name="Element" type="Element" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
              <gui:annotation> 
                <gui:documentation>A container in a GUI that can hold a value</gui:documentation> 
              </gui:annotation> 
            </gui:element> 
            <gui:element name="Nr" type="gui:nonNegativeInteger"/> 
          </gui:sequence> 
        </gui:complexType> 
      </gui:element> 
      <gui:element name="Nr" type="gui:nonNegativeInteger"/> 
    </gui:sequence> 
  </gui:complexType> 
</gui:element> 

 
 
element GUI/WindowType/Web/Body/Block/Row/Column 

diagram 

 
properties isRef  0 

content  complex  
children Size Element Nr 

source <gui:element name="Column" maxOccurs="unbounded"> 
  <gui:complexType> 
    <gui:sequence> 
      <gui:element name="Size" type="SizeType"> 
        <gui:annotation> 
          <gui:documentation>The size of the body in pixels</gui:documentation> 
        </gui:annotation> 
      </gui:element> 
      <gui:element name="Element" type="Element" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
        <gui:annotation> 
          <gui:documentation>A container in a GUI that can hold a value</gui:documentation> 
        </gui:annotation> 
      </gui:element> 
      <gui:element name="Nr" type="gui:nonNegativeInteger"/> 



    </gui:sequence> 
  </gui:complexType> 
</gui:element> 

 
 
element GUI/WindowType/Web/Body/Block/Row/Column/Size 

diagram 

 
type SizeType 

properties isRef  0 
content  complex  

children Width Height 

annotation documentation The size of the body in pixels  

source <gui:element name="Size" type="SizeType"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>The size of the body in pixels</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
</gui:element> 

 
 
element GUI/WindowType/Web/Body/Block/Row/Column/Element 

diagram 

 
type Element 

properties isRef  0 
content  complex  

children ElementApperance Content ElementFamily Name PresentationData 

annotation documentation A container in a GUI that can hold a value  

source <gui:element name="Element" type="Element" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>A container in a GUI that can hold a value</gui:documentation> 



  </gui:annotation> 
</gui:element> 

 
 
element GUI/WindowType/Web/Body/Block/Row/Column/Nr 

diagram 

 
type gui:nonNegativeInteger 

properties isRef  0 
content  simple  

source <gui:element name="Nr" type="gui:nonNegativeInteger"/> 

 
 
element GUI/WindowType/Web/Body/Block/Row/Nr 

diagram 

 
type gui:nonNegativeInteger 

properties isRef  0 
content  simple  

source <gui:element name="Nr" type="gui:nonNegativeInteger"/> 

 
 
element GUI/WindowType/Web/Body/Block/Nr 

diagram 

 
type gui:nonNegativeInteger 

properties isRef  0 
content  simple  

source <gui:element name="Nr" type="gui:nonNegativeInteger"/> 

 
 
element GUI/WindowType/Web/Body/Location 

diagram 

 
type LocationType 

properties isRef  0 
content  complex  

children X Y 

source <gui:element name="Location" type="LocationType"/> 



 
 
element GUI/WindowType/Web/Footer 

diagram 

 
properties isRef  0 

content  complex  
children Element Layout 

annotation documentation The bottom of the image  

source <gui:element name="Footer"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>The bottom of the image</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
  <gui:complexType> 
    <gui:sequence> 
      <gui:element name="Element" type="Element" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
        <gui:annotation> 
          <gui:documentation>A container in a GUI that can hold a value</gui:documentation> 
        </gui:annotation> 
      </gui:element> 
      <gui:element name="Layout" type="LayoutType"/> 
    </gui:sequence> 
  </gui:complexType> 
</gui:element> 

 
 
element GUI/WindowType/Web/Footer/Element 

diagram 

 
type Element 

properties isRef  0 
content  complex  

children ElementApperance Content ElementFamily Name PresentationData 

annotation documentation A container in a GUI that can hold a value  

source <gui:element name="Element" type="Element" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>A container in a GUI that can hold a value</gui:documentation> 



  </gui:annotation> 
</gui:element> 

 
 
element GUI/WindowType/Web/Footer/Layout 

diagram 

 
type LayoutType 

properties isRef  0 
content  complex  

children Location Size 

source <gui:element name="Layout" type="LayoutType"/> 

 
 
element GUI/WindowType/Application 

diagram 

 
properties isRef  0 

content  complex  
children Element 

annotation documentation A stand alone window application  

source <gui:element name="Application"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>A stand alone window application</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
  <gui:complexType> 
    <gui:sequence> 
      <gui:element name="Element" type="Element" maxOccurs="unbounded"> 
        <gui:annotation> 
          <gui:documentation>A container in a GUI that can hold a value</gui:documentation> 
        </gui:annotation> 
      </gui:element> 
    </gui:sequence> 
  </gui:complexType> 
</gui:element> 



 
 
element GUI/WindowType/Application/Element 

diagram 

 
type Element 

properties isRef  0 
content  complex  

children ElementApperance Content ElementFamily Name PresentationData 

annotation documentation A container in a GUI that can hold a value  

source <gui:element name="Element" type="Element" maxOccurs="unbounded"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>A container in a GUI that can hold a value</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
</gui:element> 

 
 
complexType ColorType 

diagram 

 
children HSL RGB 

used by elements  Element/ElementApperance/BgColor Element/Content/ContentApperance/Font/Color  

source <gui:complexType name="ColorType"> 
  <gui:sequence> 
    <gui:element name="HSL"> 
      <gui:annotation> 
        <gui:documentation>0-255</gui:documentation> 
      </gui:annotation> 
      <gui:complexType> 
        <gui:sequence> 
          <gui:element name="Hue" type="element:nonNegativeInteger"/> 
          <gui:element name="Sat" type="element:nonNegativeInteger"/> 
          <gui:element name="Light" type="element:nonNegativeInteger"/> 
        </gui:sequence> 
      </gui:complexType> 
    </gui:element> 
    <gui:element name="RGB"> 
      <gui:annotation> 



        <gui:documentation>0-255</gui:documentation> 
      </gui:annotation> 
      <gui:complexType> 
        <gui:sequence> 
          <gui:element name="Red" type="element:nonNegativeInteger"/> 
          <gui:element name="Green" type="element:nonNegativeInteger"/> 
          <gui:element name="Blue" type="element:nonNegativeInteger"/> 
        </gui:sequence> 
      </gui:complexType> 
    </gui:element> 
  </gui:sequence> 
</gui:complexType> 

 
 
element ColorType/HSL 

diagram 

 
properties isRef  0 

content  complex  
children Hue Sat Light 

annotation documentation 0-255  

source <gui:element name="HSL"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>0-255</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
  <gui:complexType> 
    <gui:sequence> 
      <gui:element name="Hue" type="element:nonNegativeInteger"/> 
      <gui:element name="Sat" type="element:nonNegativeInteger"/> 
      <gui:element name="Light" type="element:nonNegativeInteger"/> 
    </gui:sequence> 
  </gui:complexType> 
</gui:element> 

 
 
element ColorType/HSL/Hue 

diagram 

 
type gui:nonNegativeInteger 

properties isRef  0 
content  simple  

source <gui:element name="Hue" type="element:nonNegativeInteger"/> 

 
 
element ColorType/HSL/Sat 

diagram 

 
type gui:nonNegativeInteger 

properties isRef  0 
content  simple  

source <gui:element name="Sat" type="element:nonNegativeInteger"/> 



 
 
element ColorType/HSL/Light 

diagram 

 
type gui:nonNegativeInteger 

properties isRef  0 
content  simple  

source <gui:element name="Light" type="element:nonNegativeInteger"/> 

 
 
element ColorType/RGB 

diagram 

 
properties isRef  0 

content  complex  
children Red Green Blue 

annotation documentation 0-255  

source <gui:element name="RGB"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>0-255</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
  <gui:complexType> 
    <gui:sequence> 
      <gui:element name="Red" type="element:nonNegativeInteger"/> 
      <gui:element name="Green" type="element:nonNegativeInteger"/> 
      <gui:element name="Blue" type="element:nonNegativeInteger"/> 
    </gui:sequence> 
  </gui:complexType> 
</gui:element> 

 
 
element ColorType/RGB/Red 

diagram 

 
type gui:nonNegativeInteger 

properties isRef  0 
content  simple  

source <gui:element name="Red" type="element:nonNegativeInteger"/> 

 
 
element ColorType/RGB/Green 

diagram 

 
type gui:nonNegativeInteger 

properties isRef  0 
content  simple  

source <gui:element name="Green" type="element:nonNegativeInteger"/> 



 
 
element ColorType/RGB/Blue 

diagram 

 
type gui:nonNegativeInteger 

properties isRef  0 
content  simple  

source <gui:element name="Blue" type="element:nonNegativeInteger"/> 

 
 
complexType Element 

diagram 

 
children ElementApperance Content ElementFamily Name PresentationData 

used by elements  GUI/WindowType/Web/Header/Element GUI/WindowType/Web/Body/Block/Row/Column/Element 
GUI/WindowType/Web/Footer/Element GUI/WindowType/Application/Element  

annotation documentation A container in a GUI that can hold a value  

source <gui:complexType name="Element"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>A container in a GUI that can hold a value</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
  <gui:sequence> 
    <gui:element name="ElementApperance"> 
      <gui:annotation> 
        <gui:documentation>The apperance of the element</gui:documentation> 
      </gui:annotation> 
      <gui:complexType> 
        <gui:sequence> 
          <gui:element name="BgColor" type="ColorType"> 
            <gui:annotation> 
              <gui:documentation>The backgroundcolor of the element</gui:documentation> 
            </gui:annotation> 
          </gui:element> 
          <gui:element name="Layout" type="LayoutType"> 
            <gui:annotation> 
              <gui:documentation>The size and location of the element</gui:documentation> 
            </gui:annotation> 
          </gui:element> 
        </gui:sequence> 
      </gui:complexType> 
    </gui:element> 
    <gui:element name="Content"> 
      <gui:annotation> 
        <gui:documentation>The content in the element</gui:documentation> 
      </gui:annotation> 
      <gui:complexType> 
        <gui:sequence> 



          <gui:element name="ContentApperance"> 
            <gui:annotation> 
              <gui:documentation>The apperance of the DataValue</gui:documentation> 
            </gui:annotation> 
            <gui:complexType> 
              <gui:sequence> 
                <gui:element name="Alignment"> 
                  <gui:annotation> 
                    <gui:documentation>Where in the element the value is located</gui:documentation> 
                  </gui:annotation> 
                  <gui:complexType> 
                    <gui:sequence> 
                      <gui:element name="Horizontal"> 
                        <gui:annotation> 
                          <gui:documentation>In the horisontal plane</gui:documentation> 
                        </gui:annotation> 
                        <gui:complexType> 
                          <gui:choice> 
                            <gui:element name="Left" type="element:boolean"/> 
                            <gui:element name="Center" type="element:boolean"/> 
                            <gui:element name="Right" type="element:boolean"/> 
                          </gui:choice> 
                        </gui:complexType> 
                      </gui:element> 
                      <gui:element name="Vertical"> 
                        <gui:annotation> 
                          <gui:documentation>In the vertical plane</gui:documentation> 
                        </gui:annotation> 
                        <gui:complexType> 
                          <gui:choice> 
                            <gui:element name="Top" type="element:boolean"/> 
                            <gui:element name="Middle" type="element:boolean"/> 
                            <gui:element name="Bottom" type="element:boolean"/> 
                          </gui:choice> 
                        </gui:complexType> 
                      </gui:element> 
                    </gui:sequence> 
                  </gui:complexType> 
                </gui:element> 
                <gui:element name="Font"> 
                  <gui:annotation> 
                    <gui:documentation>The font and its apperance</gui:documentation> 
                  </gui:annotation> 
                  <gui:complexType> 
                    <gui:sequence> 
                      <gui:element name="Size" type="element:decimal"/> 
                      <gui:element name="FontName" type="element:string"/> 
                      <gui:element name="Strikethrough" type="element:boolean"/> 
                      <gui:element name="Underline" type="element:boolean"/> 
                      <gui:element name="Color" type="ColorType"/> 
                      <gui:element name="Italic" type="element:boolean"/> 
                      <gui:element name="Bold" type="element:boolean"/> 
                      <gui:element name="DPI" minOccurs="0"/> 
                    </gui:sequence> 
                  </gui:complexType> 
                </gui:element> 
              </gui:sequence> 
            </gui:complexType> 
          </gui:element> 
          <gui:element name="DataType" type="element:string"> 
            <gui:annotation> 
              <gui:documentation>The simpleType of the Value</gui:documentation> 
            </gui:annotation> 
          </gui:element> 
        </gui:sequence> 
      </gui:complexType> 
    </gui:element> 
    <gui:element name="ElementFamily"> 
      <gui:annotation> 
        <gui:documentation>The family to which the element belong</gui:documentation> 
      </gui:annotation> 
      <gui:complexType> 
        <gui:choice> 
          <gui:element name="Application" type="ApplicationElement"> 
            <gui:annotation> 
              <gui:documentation>The application element family. Contains a set of given element 



names</gui:documentation> 
            </gui:annotation> 
          </gui:element> 
          <gui:element name="WebApplication" type="WebElement"> 
            <gui:annotation> 
              <gui:documentation>The Web application Element family. Contains a set of given element 
names</gui:documentation> 
            </gui:annotation> 
          </gui:element> 
        </gui:choice> 
      </gui:complexType> 
    </gui:element> 
    <gui:element name="Name" type="element:string"> 
      <gui:annotation> 
        <gui:documentation>The name of the element</gui:documentation> 
      </gui:annotation> 
    </gui:element> 
    <gui:element name="PresentationData" type="PresentationDataType"> 
      <gui:annotation> 
        <gui:documentation>The data to present in the GUI</gui:documentation> 
      </gui:annotation> 
    </gui:element> 
  </gui:sequence> 
</gui:complexType> 

 
 
element Element/ElementApperance 

diagram 

 
properties isRef  0 

content  complex  
children BgColor Layout 

annotation documentation The apperance of the element  

source <gui:element name="ElementApperance"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>The apperance of the element</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
  <gui:complexType> 
    <gui:sequence> 
      <gui:element name="BgColor" type="ColorType"> 
        <gui:annotation> 
          <gui:documentation>The backgroundcolor of the element</gui:documentation> 
        </gui:annotation> 
      </gui:element> 
      <gui:element name="Layout" type="LayoutType"> 
        <gui:annotation> 
          <gui:documentation>The size and location of the element</gui:documentation> 
        </gui:annotation> 
      </gui:element> 
    </gui:sequence> 
  </gui:complexType> 
</gui:element> 



 
 
element Element/ElementApperance/BgColor 

diagram 

 
type ColorType 

properties isRef  0 
content  complex  

children HSL RGB 

annotation documentation The backgroundcolor of the element  

source <gui:element name="BgColor" type="ColorType"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>The backgroundcolor of the element</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
</gui:element> 

 
 
element Element/ElementApperance/Layout 

diagram 

 
type LayoutType 

properties isRef  0 
content  complex  

children Location Size 

annotation documentation The size and location of the element  

source <gui:element name="Layout" type="LayoutType"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>The size and location of the element</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
</gui:element> 

 
 
element Element/Content 

diagram 

 



properties isRef  0 
content  complex  

children ContentApperance DataType 

annotation documentation The content in the element  

source <gui:element name="Content"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>The content in the element</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
  <gui:complexType> 
    <gui:sequence> 
      <gui:element name="ContentApperance"> 
        <gui:annotation> 
          <gui:documentation>The apperance of the DataValue</gui:documentation> 
        </gui:annotation> 
        <gui:complexType> 
          <gui:sequence> 
            <gui:element name="Alignment"> 
              <gui:annotation> 
                <gui:documentation>Where in the element the value is located</gui:documentation> 
              </gui:annotation> 
              <gui:complexType> 
                <gui:sequence> 
                  <gui:element name="Horizontal"> 
                    <gui:annotation> 
                      <gui:documentation>In the horisontal plane</gui:documentation> 
                    </gui:annotation> 
                    <gui:complexType> 
                      <gui:choice> 
                        <gui:element name="Left" type="element:boolean"/> 
                        <gui:element name="Center" type="element:boolean"/> 
                        <gui:element name="Right" type="element:boolean"/> 
                      </gui:choice> 
                    </gui:complexType> 
                  </gui:element> 
                  <gui:element name="Vertical"> 
                    <gui:annotation> 
                      <gui:documentation>In the vertical plane</gui:documentation> 
                    </gui:annotation> 
                    <gui:complexType> 
                      <gui:choice> 
                        <gui:element name="Top" type="element:boolean"/> 
                        <gui:element name="Middle" type="element:boolean"/> 
                        <gui:element name="Bottom" type="element:boolean"/> 
                      </gui:choice> 
                    </gui:complexType> 
                  </gui:element> 
                </gui:sequence> 
              </gui:complexType> 
            </gui:element> 
            <gui:element name="Font"> 
              <gui:annotation> 
                <gui:documentation>The font and its apperance</gui:documentation> 
              </gui:annotation> 
              <gui:complexType> 
                <gui:sequence> 
                  <gui:element name="Size" type="element:decimal"/> 
                  <gui:element name="FontName" type="element:string"/> 
                  <gui:element name="Strikethrough" type="element:boolean"/> 
                  <gui:element name="Underline" type="element:boolean"/> 
                  <gui:element name="Color" type="ColorType"/> 
                  <gui:element name="Italic" type="element:boolean"/> 
                  <gui:element name="Bold" type="element:boolean"/> 
                  <gui:element name="DPI" minOccurs="0"/> 
                </gui:sequence> 
              </gui:complexType> 
            </gui:element> 
          </gui:sequence> 
        </gui:complexType> 
      </gui:element> 
      <gui:element name="DataType" type="element:string"> 
        <gui:annotation> 
          <gui:documentation>The simpleType of the Value</gui:documentation> 
        </gui:annotation> 
      </gui:element> 



    </gui:sequence> 
  </gui:complexType> 
</gui:element> 

 
 
element Element/Content/ContentApperance 

diagram 

 
properties isRef  0 

content  complex  
children Alignment Font 

annotation documentation The apperance of the DataValue  

source <gui:element name="ContentApperance"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>The apperance of the DataValue</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
  <gui:complexType> 
    <gui:sequence> 
      <gui:element name="Alignment"> 
        <gui:annotation> 
          <gui:documentation>Where in the element the value is located</gui:documentation> 
        </gui:annotation> 
        <gui:complexType> 
          <gui:sequence> 
            <gui:element name="Horizontal"> 
              <gui:annotation> 
                <gui:documentation>In the horisontal plane</gui:documentation> 
              </gui:annotation> 
              <gui:complexType> 
                <gui:choice> 
                  <gui:element name="Left" type="element:boolean"/> 
                  <gui:element name="Center" type="element:boolean"/> 
                  <gui:element name="Right" type="element:boolean"/> 
                </gui:choice> 
              </gui:complexType> 
            </gui:element> 
            <gui:element name="Vertical"> 
              <gui:annotation> 
                <gui:documentation>In the vertical plane</gui:documentation> 
              </gui:annotation> 
              <gui:complexType> 
                <gui:choice> 
                  <gui:element name="Top" type="element:boolean"/> 
                  <gui:element name="Middle" type="element:boolean"/> 
                  <gui:element name="Bottom" type="element:boolean"/> 
                </gui:choice> 
              </gui:complexType> 
            </gui:element> 
          </gui:sequence> 
        </gui:complexType> 
      </gui:element> 
      <gui:element name="Font"> 
        <gui:annotation> 
          <gui:documentation>The font and its apperance</gui:documentation> 
        </gui:annotation> 
        <gui:complexType> 
          <gui:sequence> 
            <gui:element name="Size" type="element:decimal"/> 
            <gui:element name="FontName" type="element:string"/> 
            <gui:element name="Strikethrough" type="element:boolean"/> 
            <gui:element name="Underline" type="element:boolean"/> 
            <gui:element name="Color" type="ColorType"/> 
            <gui:element name="Italic" type="element:boolean"/> 
            <gui:element name="Bold" type="element:boolean"/> 
            <gui:element name="DPI" minOccurs="0"/> 



          </gui:sequence> 
        </gui:complexType> 
      </gui:element> 
    </gui:sequence> 
  </gui:complexType> 
</gui:element> 

 
 
element Element/Content/ContentApperance/Alignment 

diagram 

 
properties isRef  0 

content  complex  
children Horizontal Vertical 

annotation documentation Where in the element the value is located  

source <gui:element name="Alignment"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>Where in the element the value is located</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
  <gui:complexType> 
    <gui:sequence> 
      <gui:element name="Horizontal"> 
        <gui:annotation> 
          <gui:documentation>In the horisontal plane</gui:documentation> 
        </gui:annotation> 
        <gui:complexType> 
          <gui:choice> 
            <gui:element name="Left" type="element:boolean"/> 
            <gui:element name="Center" type="element:boolean"/> 
            <gui:element name="Right" type="element:boolean"/> 
          </gui:choice> 
        </gui:complexType> 
      </gui:element> 
      <gui:element name="Vertical"> 
        <gui:annotation> 
          <gui:documentation>In the vertical plane</gui:documentation> 
        </gui:annotation> 
        <gui:complexType> 
          <gui:choice> 
            <gui:element name="Top" type="element:boolean"/> 
            <gui:element name="Middle" type="element:boolean"/> 
            <gui:element name="Bottom" type="element:boolean"/> 
          </gui:choice> 
        </gui:complexType> 
      </gui:element> 
    </gui:sequence> 
  </gui:complexType> 
</gui:element> 

 
 
element Element/Content/ContentApperance/Alignment/Horizontal 

diagram 

 
properties isRef  0 

content  complex  
children Left Center Right 



annotation documentation In the horisontal plane  

source <gui:element name="Horizontal"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>In the horisontal plane</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
  <gui:complexType> 
    <gui:choice> 
      <gui:element name="Left" type="element:boolean"/> 
      <gui:element name="Center" type="element:boolean"/> 
      <gui:element name="Right" type="element:boolean"/> 
    </gui:choice> 
  </gui:complexType> 
</gui:element> 

 
 
element Element/Content/ContentApperance/Alignment/Horizontal/Left 

diagram 

 
type gui:boolean 

properties isRef  0 
content  simple  

source <gui:element name="Left" type="element:boolean"/> 

 
 
element Element/Content/ContentApperance/Alignment/Horizontal/Center 

diagram 

 
type gui:boolean 

properties isRef  0 
content  simple  

source <gui:element name="Center" type="element:boolean"/> 

 
 
element Element/Content/ContentApperance/Alignment/Horizontal/Right 

diagram 

 
type gui:boolean 

properties isRef  0 
content  simple  

source <gui:element name="Right" type="element:boolean"/> 

 
 
element Element/Content/ContentApperance/Alignment/Vertical 

diagram 

 
properties isRef  0 

content  complex  
children Top Middle Bottom 

annotation documentation In the vertical plane  

source <gui:element name="Vertical"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>In the vertical plane</gui:documentation> 



  </gui:annotation> 
  <gui:complexType> 
    <gui:choice> 
      <gui:element name="Top" type="element:boolean"/> 
      <gui:element name="Middle" type="element:boolean"/> 
      <gui:element name="Bottom" type="element:boolean"/> 
    </gui:choice> 
  </gui:complexType> 
</gui:element> 

 
 
element Element/Content/ContentApperance/Alignment/Vertical/Top 

diagram 

 
type gui:boolean 

properties isRef  0 
content  simple  

source <gui:element name="Top" type="element:boolean"/> 

 
 
element Element/Content/ContentApperance/Alignment/Vertical/Middle 

diagram 

 
type gui:boolean 

properties isRef  0 
content  simple  

source <gui:element name="Middle" type="element:boolean"/> 

 
 
element Element/Content/ContentApperance/Alignment/Vertical/Bottom 

diagram 

 
type gui:boolean 

properties isRef  0 
content  simple  

source <gui:element name="Bottom" type="element:boolean"/> 

 
 
element Element/Content/ContentApperance/Font 

diagram 

 
properties isRef  0 

content  complex  



children Size FontName Strikethrough Underline Color Italic Bold DPI 

annotation documentation The font and its apperance  

source <gui:element name="Font"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>The font and its apperance</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
  <gui:complexType> 
    <gui:sequence> 
      <gui:element name="Size" type="element:decimal"/> 
      <gui:element name="FontName" type="element:string"/> 
      <gui:element name="Strikethrough" type="element:boolean"/> 
      <gui:element name="Underline" type="element:boolean"/> 
      <gui:element name="Color" type="ColorType"/> 
      <gui:element name="Italic" type="element:boolean"/> 
      <gui:element name="Bold" type="element:boolean"/> 
      <gui:element name="DPI" minOccurs="0"/> 
    </gui:sequence> 
  </gui:complexType> 
</gui:element> 

 
 
element Element/Content/ContentApperance/Font/Size 

diagram 

 
type gui:decimal 

properties isRef  0 
content  simple  

source <gui:element name="Size" type="element:decimal"/> 

 
 
element Element/Content/ContentApperance/Font/FontName 

diagram 

 
type gui:string 

properties isRef  0 
content  simple  

source <gui:element name="FontName" type="element:string"/> 

 
 
element Element/Content/ContentApperance/Font/Strikethrough 

diagram 

 
type gui:boolean 

properties isRef  0 
content  simple  

source <gui:element name="Strikethrough" type="element:boolean"/> 

 
 
element Element/Content/ContentApperance/Font/Underline 

diagram 

 
type gui:boolean 

properties isRef  0 
content  simple  

source <gui:element name="Underline" type="element:boolean"/> 



 
 
element Element/Content/ContentApperance/Font/Color 

diagram 

 
type ColorType 

properties isRef  0 
content  complex  

children HSL RGB 

source <gui:element name="Color" type="ColorType"/> 

 
 
element Element/Content/ContentApperance/Font/Italic 

diagram 

 
type gui:boolean 

properties isRef  0 
content  simple  

source <gui:element name="Italic" type="element:boolean"/> 

 
 
element Element/Content/ContentApperance/Font/Bold 

diagram 

 
type gui:boolean 

properties isRef  0 
content  simple  

source <gui:element name="Bold" type="element:boolean"/> 

 
 
element Element/Content/ContentApperance/Font/DPI 

diagram 

 
properties isRef  0  

source <gui:element name="DPI" minOccurs="0"/> 

 
 
element Element/Content/DataType 

diagram 

 
type gui:string 

properties isRef  0 
content  simple  

annotation documentation The simpleType of the Value  



source <gui:element name="DataType" type="element:string"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>The simpleType of the Value</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
</gui:element> 

 
 
element Element/ElementFamily 

diagram 

 
properties isRef  0 

content  complex  
children Application WebApplication 

annotation documentation The family to which the element belong  

source <gui:element name="ElementFamily"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>The family to which the element belong</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
  <gui:complexType> 
    <gui:choice> 
      <gui:element name="Application" type="ApplicationElement"> 
        <gui:annotation> 
          <gui:documentation>The application element family. Contains a set of given element names</gui:documentation> 
        </gui:annotation> 
      </gui:element> 
      <gui:element name="WebApplication" type="WebElement"> 
        <gui:annotation> 
          <gui:documentation>The Web application Element family. Contains a set of given element 
names</gui:documentation> 
        </gui:annotation> 
      </gui:element> 
    </gui:choice> 
  </gui:complexType> 
</gui:element> 

 
 
element Element/ElementFamily/Application 

diagram 

 
type ApplicationElement 

properties isRef  0 
content  simple  

facets enumeration  CheckBox 
enumeration  CheckedListbox 
enumeration  ComboBox 
enumeration  DateTimePicker 
enumeration  DomainUpDown 
enumeration  Label 
enumeration  ListBox 
enumeration  MonthCalender 
enumeration  NumericUpDown 
enumeration  RadioButton 
enumeration  RichTextBox 
enumeration  TextBox 
enumeration  TrackBar  



annotation documentation The application element family. Contains a set of given element names  

source <gui:element name="Application" type="ApplicationElement"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>The application element family. Contains a set of given element names</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
</gui:element> 

 
 
element Element/ElementFamily/WebApplication 

diagram 

 
type WebElement 

properties isRef  0 
content  simple  

facets enumeration  Checkbox 
enumeration  ComboBox 
enumeration  FileInput 
enumeration  Label 
enumeration  ListBox 
enumeration  PasswordField 
enumeration  RadioButton 
enumeration  TextBox 
enumeration  TextArea  

annotation documentation The Web application Element family. Contains a set of given element names  

source <gui:element name="WebApplication" type="WebElement"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>The Web application Element family. Contains a set of given element 
names</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
</gui:element> 

 
 
element Element/Name 

diagram 

 
type gui:string 

properties isRef  0 
content  simple  

annotation documentation The name of the element  

source <gui:element name="Name" type="element:string"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>The name of the element</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
</gui:element> 



 
 
element Element/PresentationData 

diagram 

 
type PresentationDataType 

properties isRef  0 
content  complex  

children Table XML QueryString 

annotation documentation The data to present in the GUI  

source <gui:element name="PresentationData" type="PresentationDataType"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>The data to present in the GUI</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
</gui:element> 

 
 
complexType LayoutType 

diagram 

 
children Location Size 

used by elements  GUI/WindowType/Web/Header/Layout GUI/WindowType/Web/Footer/Layout 
Element/ElementApperance/Layout  

source <gui:complexType name="LayoutType"> 
  <gui:sequence> 
    <gui:element name="Location" type="LocationType"> 
      <gui:annotation> 
        <gui:documentation>Where an object is located from upper left corner of the image</gui:documentation> 
      </gui:annotation> 
    </gui:element> 
    <gui:element name="Size" type="SizeType"> 
      <gui:annotation> 
        <gui:documentation>The size of the object in pixels</gui:documentation> 
      </gui:annotation> 
    </gui:element> 
  </gui:sequence> 
</gui:complexType> 



 
 
element LayoutType/Location 

diagram 

 
type LocationType 

properties isRef  0 
content  complex  

children X Y 

annotation documentation Where an object is located from upper left corner of the image  

source <gui:element name="Location" type="LocationType"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>Where an object is located from upper left corner of the image</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
</gui:element> 

 
 
element LayoutType/Size 

diagram 

 
type SizeType 

properties isRef  0 
content  complex  

children Width Height 

annotation documentation The size of the object in pixels  

source <gui:element name="Size" type="SizeType"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>The size of the object in pixels</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
</gui:element> 

 
 
complexType LocationType 

diagram 

 
children X Y 

used by elements  GUI/WindowType/Web/Body/Block/Location GUI/WindowType/Web/Body/Location 
LayoutType/Location  



source <gui:complexType name="LocationType"> 
  <gui:sequence> 
    <gui:element name="X" type="element:nonNegativeInteger"> 
      <gui:annotation> 
        <gui:documentation>Position in pixels</gui:documentation> 
      </gui:annotation> 
    </gui:element> 
    <gui:element name="Y" type="element:nonNegativeInteger"> 
      <gui:annotation> 
        <gui:documentation>Position in pixels</gui:documentation> 
      </gui:annotation> 
    </gui:element> 
  </gui:sequence> 
</gui:complexType> 

 
 
element LocationType/X 

diagram 

 
type gui:nonNegativeInteger 

properties isRef  0 
content  simple  

annotation documentation Position in pixels  

source <gui:element name="X" type="element:nonNegativeInteger"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>Position in pixels</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
</gui:element> 

 
 
element LocationType/Y 

diagram 

 
type gui:nonNegativeInteger 

properties isRef  0 
content  simple  

annotation documentation Position in pixels  

source <gui:element name="Y" type="element:nonNegativeInteger"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>Position in pixels</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
</gui:element> 

 
 
complexType PresentationDataType 

diagram 

 
children Table XML QueryString 

used by element  Element/PresentationData  



source <gui:complexType name="PresentationDataType"> 
  <gui:choice> 
    <gui:element name="Table"> 
      <gui:complexType> 
        <gui:sequence> 
          <gui:element name="TableName" type="element:string"/> 
          <gui:element name="Row" type="element:string"/> 
          <gui:element name="Column" type="element:string"/> 
        </gui:sequence> 
      </gui:complexType> 
    </gui:element> 
    <gui:element name="XML"> 
      <gui:complexType> 
        <gui:sequence> 
          <gui:element name="Filename" type="element:string"> 
            <gui:annotation> 
              <gui:documentation>The name of the XML file</gui:documentation> 
            </gui:annotation> 
          </gui:element> 
          <gui:element name="Tag"> 
            <gui:complexType> 
              <gui:sequence> 
                <gui:element name="Adress" type="element:string"> 
                  <gui:annotation> 
                    <gui:documentation>The path from the root element to the tag</gui:documentation> 
                  </gui:annotation> 
                </gui:element> 
                <gui:element name="Multiple" type="element:boolean"> 
                  <gui:annotation> 
                    <gui:documentation>True if there is more than one instance of the tag</gui:documentation> 
                  </gui:annotation> 
                </gui:element> 
              </gui:sequence> 
            </gui:complexType> 
          </gui:element> 
        </gui:sequence> 
      </gui:complexType> 
    </gui:element> 
    <gui:element name="QueryString" type="element:string"> 
      <gui:annotation> 
        <gui:documentation>The QueryString that returns the resultinformation to be presented in the element in 
question</gui:documentation> 
      </gui:annotation> 
    </gui:element> 
  </gui:choice> 
</gui:complexType> 

 
 
element PresentationDataType/Table 

diagram 

 
properties isRef  0 

content  complex  
children TableName Row Column 

source <gui:element name="Table"> 
  <gui:complexType> 
    <gui:sequence> 
      <gui:element name="TableName" type="element:string"/> 
      <gui:element name="Row" type="element:string"/> 
      <gui:element name="Column" type="element:string"/> 
    </gui:sequence> 
  </gui:complexType> 
</gui:element> 



 
 
element PresentationDataType/Table/TableName 

diagram 

 
type gui:string 

properties isRef  0 
content  simple  

source <gui:element name="TableName" type="element:string"/> 

 
 
element PresentationDataType/Table/Row 

diagram 

 
type gui:string 

properties isRef  0 
content  simple  

source <gui:element name="Row" type="element:string"/> 

 
 
element PresentationDataType/Table/Column 

diagram 

 
type gui:string 

properties isRef  0 
content  simple  

source <gui:element name="Column" type="element:string"/> 

 
 
element PresentationDataType/XML 

diagram 

 
properties isRef  0 

content  complex  
children Filename Tag 

source <gui:element name="XML"> 
  <gui:complexType> 
    <gui:sequence> 
      <gui:element name="Filename" type="element:string"> 
        <gui:annotation> 
          <gui:documentation>The name of the XML file</gui:documentation> 
        </gui:annotation> 
      </gui:element> 
      <gui:element name="Tag"> 
        <gui:complexType> 
          <gui:sequence> 
            <gui:element name="Adress" type="element:string"> 
              <gui:annotation> 
                <gui:documentation>The path from the root element to the tag</gui:documentation> 
              </gui:annotation> 
            </gui:element> 
            <gui:element name="Multiple" type="element:boolean"> 
              <gui:annotation> 
                <gui:documentation>True if there is more than one instance of the tag</gui:documentation> 
              </gui:annotation> 
            </gui:element> 



          </gui:sequence> 
        </gui:complexType> 
      </gui:element> 
    </gui:sequence> 
  </gui:complexType> 
</gui:element> 

 
 
element PresentationDataType/XML/Filename 

diagram 

 
type gui:string 

properties isRef  0 
content  simple  

annotation documentation The name of the XML file  

source <gui:element name="Filename" type="element:string"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>The name of the XML file</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
</gui:element> 

 
 
element PresentationDataType/XML/Tag 

diagram 

 
properties isRef  0 

content  complex  
children Adress Multiple 

source <gui:element name="Tag"> 
  <gui:complexType> 
    <gui:sequence> 
      <gui:element name="Adress" type="element:string"> 
        <gui:annotation> 
          <gui:documentation>The path from the root element to the tag</gui:documentation> 
        </gui:annotation> 
      </gui:element> 
      <gui:element name="Multiple" type="element:boolean"> 
        <gui:annotation> 
          <gui:documentation>True if there is more than one instance of the tag</gui:documentation> 
        </gui:annotation> 
      </gui:element> 
    </gui:sequence> 
  </gui:complexType> 
</gui:element> 

 
 
element PresentationDataType/XML/Tag/Adress 

diagram 

 
type gui:string 

properties isRef  0 
content  simple  

annotation documentation The path from the root element to the tag  



source <gui:element name="Adress" type="element:string"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>The path from the root element to the tag</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
</gui:element> 

 
 
element PresentationDataType/XML/Tag/Multiple 

diagram 

 
type gui:boolean 

properties isRef  0 
content  simple  

annotation documentation True if there is more than one instance of the tag  

source <gui:element name="Multiple" type="element:boolean"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>True if there is more than one instance of the tag</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
</gui:element> 

 
 
element PresentationDataType/QueryString 

diagram 

 
type gui:string 

properties isRef  0 
content  simple  

annotation documentation The QueryString that returns the resultinformation to be presented in the element in question  

source <gui:element name="QueryString" type="element:string"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>The QueryString that returns the resultinformation to be presented in the element in 
question</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
</gui:element> 

 
 
complexType SizeType 

diagram 

 
children Width Height 

used by elements  GUI/Snapshot/Size GUI/WindowType/Web/Body/Block/Row/Column/Size LayoutType/Size  

source <gui:complexType name="SizeType"> 
  <gui:sequence> 
    <gui:element name="Width" type="element:nonNegativeInteger"> 
      <gui:annotation> 
        <gui:documentation>The width of the object in pixels</gui:documentation> 
      </gui:annotation> 
    </gui:element> 



    <gui:element name="Height" type="element:nonNegativeInteger"> 
      <gui:annotation> 
        <gui:documentation>The hight of the object in pixels</gui:documentation> 
      </gui:annotation> 
    </gui:element> 
  </gui:sequence> 
</gui:complexType> 

 
 
element SizeType/Width 

diagram 

 
type gui:nonNegativeInteger 

properties isRef  0 
content  simple  

annotation documentation The width of the object in pixels  

source <gui:element name="Width" type="element:nonNegativeInteger"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>The width of the object in pixels</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
</gui:element> 

 
 
element SizeType/Height 

diagram 

 
type gui:nonNegativeInteger 

properties isRef  0 
content  simple  

annotation documentation The hight of the object in pixels  

source <gui:element name="Height" type="element:nonNegativeInteger"> 
  <gui:annotation> 
    <gui:documentation>The hight of the object in pixels</gui:documentation> 
  </gui:annotation> 
</gui:element> 

 
 
simpleType ApplicationElement 

type restriction of gui:string 

used by element  Element/ElementFamily/Application  

facets enumeration  CheckBox 
enumeration  CheckedListbox 
enumeration  ComboBox 
enumeration  DateTimePicker 
enumeration  DomainUpDown 
enumeration  Label 
enumeration  ListBox 
enumeration  MonthCalender 
enumeration  NumericUpDown 
enumeration  RadioButton 
enumeration  RichTextBox 
enumeration  TextBox 
enumeration  TrackBar  

source <gui:simpleType name="ApplicationElement"> 
  <gui:restriction base="element:string"> 
    <gui:enumeration value="CheckBox"/> 
    <gui:enumeration value="CheckedListbox"/> 
    <gui:enumeration value="ComboBox"/> 
    <gui:enumeration value="DateTimePicker"/> 



    <gui:enumeration value="DomainUpDown"/> 
    <gui:enumeration value="Label"/> 
    <gui:enumeration value="ListBox"/> 
    <gui:enumeration value="MonthCalender"/> 
    <gui:enumeration value="NumericUpDown"/> 
    <gui:enumeration value="RadioButton"/> 
    <gui:enumeration value="RichTextBox"/> 
    <gui:enumeration value="TextBox"/> 
    <gui:enumeration value="TrackBar"/> 
  </gui:restriction> 
</gui:simpleType> 

 
 
simpleType WebElement 

type restriction of gui:string 

used by element  Element/ElementFamily/WebApplication  

facets enumeration  Checkbox 
enumeration  ComboBox 
enumeration  FileInput 
enumeration  Label 
enumeration  ListBox 
enumeration  PasswordField 
enumeration  RadioButton 
enumeration  TextBox 
enumeration  TextArea  

source <gui:simpleType name="WebElement"> 
  <gui:restriction base="element:string"> 
    <gui:enumeration value="Checkbox"/> 
    <gui:enumeration value="ComboBox"/> 
    <gui:enumeration value="FileInput"/> 
    <gui:enumeration value="Label"/> 
    <gui:enumeration value="ListBox"/> 
    <gui:enumeration value="PasswordField"/> 
    <gui:enumeration value="RadioButton"/> 
    <gui:enumeration value="TextBox"/> 
    <gui:enumeration value="TextArea"/> 
  </gui:restriction> 
</gui:simpleType> 
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1 Inledning 
Detta projekt ingår i kursen systemkonstruktion som ges på avdelningen Data- och system-
vetenskap vid Luleå Tekniska universitet. Kursen omfattar 20 poäng och avser heltidsstudier 
under en termin.  
 
Projektet ”Lagring av dynamiska skärmbilder” ingår som en del i Riksarkivets LDB-projekt 
som handlar om långsiktigt digitalt bevarande.  

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle producerar myndigheter, företag och verksamheter av olika slag flera 
hyllmetrar med dokument som slutligen kommer att arkiveras. Denna utveckling är inte 
hållbar i längden och detta innebär att nya lösningar måste tas fram för att tillgodose behovet 
av nya sätt att lagra dokument på. Då vi idag lever i ett samhälle där myndigheter och företag 
använder sig av IT i stor utsträckning har det även uppkommit behov att kunna arkivera 
digital information. Utvecklingen inom IT har även ställt arkiven inför nya problem gällande 
bevarande, förvaring samt vård, samtidigt som den innebär ökade möjligheter att tillgänglig-
göra och sprida arkivbeståndens innehåll. 
 
Konsekvensen av växande arkiv och behovet av att kunna lagra digital information har lett till 
att staten tillsatte en utredning ”Arkiv för alla - Nu och i framtiden (SOU2002:78)”. 
Utredningens uppdrag var att föreslå åtgärder som underlättar för nya grupper att ta del av 
arkiven och som kan förbättra tillgängligheten till dessa. Utredningen har visat att en effektivt 
utförd arkivverksamhet ökar möjligheterna för att alla ska kunna ta del av de arkiv som finns i 
ursprungligt eller reproducerat skick och i bearbetningar samt sammanställningar som gör 
materialet mer lättillgängligt. 
 
Frågan om hur arkiv för digital information hanteras har stor betydelse för myndigheter och 
den övriga offentliga sektorns möjligheter, att leva upp till stadsmakternas intentioner för en 
gemensam elektronisk förvaltning, den såkallade 24-timmarsmyndigheten. Kari Marklund 
före detta landshövding i Norrbotten tog tillsammans med Riksarkivet första steget till en 
ansökan om regionalt stöd för upprättande av en ny Forsknings och utvecklings (FOU) enhet 
med anknytning till Luleå Tekniska universitet.  
 
Projektet Långsiktigt Digitalt Bevarande (LDB) startade i Januari 2004 och är ett samarbets-
projekt mellan Riksarkivet och Luleå Tekniska universitet, Bodens kommun samt För-
säkringskassan. Projektet är indelat i tre olika inriktningar forskning, systemutveckling och 
nätverkande. Avseende systemutvecklingen skall projektet i första hand utveckla metoder och 
tekniker för digital arkivbildning i den offentliga arkivverksamheten. En del i detta är hur 
digital information kan beredas och överföras till arkivmyndighet och det är denna del som 
vårt projekt knyter an till. Vi skall försöka ta fram ett sätt för att möjliggöra lagring av digital 
information vilket möjliggör en överföring till arkivmyndigheten.  

1.2 Mål 
Vårt huvudmål med detta projekt är att utveckla en metod för att fånga och bevara utseendet 
på skärmvyer hos webbsidor och applikationer i driftsmiljö för att möjliggöra presentation av 
XML-baserad data på dessa.  
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Huvudmålet är uppdelat i fyra olika delmål. De två första delmålen innebär att skapa ett 
XML-schema och en korsreferens mellan XML-schemat och den lagrade informationen. De 
övriga två delmålen handlar om att fånga och märka upp skärmvyer samt dess element. 

1.3 Syfte 
Syftet med projektet är att ta fram ett sätt för att lagra och bevara information digitalt. 

1.4 Definitioner och förkortningar 
XML  Extended Markup Language 
LDB   Långsiktigt Digitalt Bevarande 
Skärmvy  Det som visas på en dataskärm 
Skärmdump  En ögonblicksbild över en skärmvy 
Metod  Ett tillvägagånssätt för att utföra något 
Element Olika delar på en webbformulär eller i en applikation (ex. rullista 

eller textfält) 
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2 Projektbeskrivning 
I detta kapitel presenteras en beskrivning av omfattning, avgränsning, tidsplan, kriterier för 
avslut, projektavvikelser samt externa beroenden.  

2.1 Omfattning 
I projektet ingår tre projektdeltagare varav en utses till projektledare under bestämd tids-
period. Projekts omfattning är 20 veckor och beräknas vara slutfört under våren 2005 vecka 
22. Projektet består av två huvudmoment, rapportering och genomförande.  

2.2 Avgränsning 
Projektet avser inte att behandla presentation av den lagrade informationen, då denna är ett 
annat delprojekt inom LDB. 

2.3 Tidplan 
Startdatum för detta projekt är 26:e januari 2005 och beräknas vara slutfört under vecka 22, 
2005. För en mer detaljerad tidplan se bilaga A. 

2.4 Avslutskriterier 
Projektet kommer att rapporteras i fyra olika omgångar varav den sista är en slutrapport.  
 
Förutom löpande rapportering skall vi vid avslutat projekt ha producerat ett XML-schema 
som skall hantera information om skärmvyer och dess olika element. Dessutom skall vi ha 
tagit fram korsreferenser för att kunna länka ihop informationen (från ett formulär) som finns 
lagrad med de olika skärmvyerna. 
 
Vår målsättning är även att ha skapat en metod för att kunna fånga skärmvyer och lagra dessa 
som bilder i TIFF-format. Det skall även vara möjligt att märka upp var på skärmvyn ett visst 
element finns för att kunna visa informationen på dess rätta ställe. 

2.5 Projektavvikelser 
Om arbetet avviker från det uppsatta målet för projektet samt milstolpeplanen, skall detta tas 
upp vid ett projektmöte och där bestämmas hur vi skall gå vidare för att lösa denna situation. 
Om vi inte hittar en lösning av situationen internt inom projektgruppen, tar vi kontakt med 
styrgruppen för att erhålla vidare hjälp. 

2.6 Externa beroenden 
Kravställare för detta projekt är LDB-enheten hos Riksarkivet. Vidare påverkan kan komma 
från pågående forskning inom ämnet samt gällande lagar och förordningar.  
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3 Projektorganisation 
Vårt projekt ingår som en del i LDB-projektet som arbetar på uppdrag av riksarkivet. Inom 
LDB-projektet finns en styrgrupp och några forskare som har till uppgift att stötta oss i vårt 
arbete. Vår projektgrupp består av en projektledare samt två projektdeltagare. Projektledar-
rollen kommer att växlas mellan alla projektmedlemmar under projektets gång. I figur 1 har vi 
försökt att schematiskt visa hur projektorganisationen ser ut. 
 

Sty rgrupp

ProjektgruppForskare

Projektgrupp

ProjektledareDeltagare

 
Figur 1 - Schematisk bild över projektorganisationen 
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3.1 Beskrivning av ansvar 
Nedan kommer vi att ge en kortfattad beskrivning av de olika rollernas ansvar i projekt-
organisationen. 

3.1.1 Styrgruppens ansvar  
Styrgruppen ansvarar för att övervaka och eventuellt hjälpa till vid situationer då vi eventuellt 
avviker från uppsatta mål och planering. 

3.1.2 Projektledarens ansvar 
Projektledaren har till uppgift att leda och fördela arbetet inom projektgruppen. Projektledaren 
är den personen som främst sköter kontakter med personer utanför projektet exempelvis 
styrgruppen. Det är även projektledarens uppgift att uppmuntra och motivera gruppdeltagarna 
under arbetets gång. 

3.1.3 Projektdeltagarnas ansvar 
Projektdeltagarnas ansvar ligger i att utföra de uppgifter som åläggs dem att göra. Om 
problem uppstår har gruppmedlemmen till uppgift att meddela de övriga i gruppen. 
Deltagarna skall även stötta projektledaren utåt och stå för de beslut som har fattats. 

3.2 Resurser 
För att kunna genomföra detta projekt är vi i behov av ett antal resurser nämligen: 
 

• Datorer 
• Programvara 
• Lokaler 
• Tid 
• Handledare 
• Styrgrupp 
• Testfall 

3.2.1 Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare för detta projekt är Riksarkivets LDB-enhet. 

3.2.2 Styrgrupp 
Personer som ingår i styrgruppen: 
Patrik Samin 
Lars Furberg 
Henrik Palm 
Jan Aspenfjäll 
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3.2.3 Projektledare 
Personer som kommer att vara projektledare under projektet: 
Tommy Lindgren 
Freddie Rosenberg 
Caroline Andersson 

3.2.4 Resurspersoner 
Personer som finns att tillgå som resurser: 
Jörgen Nilsson 
Hugo Quisbert 
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4 Genomförande 
Projektet är indelat i två huvudmoment nämligen ett rapporteringsmoment och ett genom-
förandemoment.  
 
I rapporteringsmomentet ingår att skriva progressrapporter (se bilaga b1) och personliga 
projektdagböcker veckovis. Vi skall även utforma denna projektplan som skall ligga till grund 
för projektarbetet. Utöver detta kommer vi även att föra protokoll över de beslut som fattas 
samt att en slutrapport kommer att tas fram inför slutredovisningen.  
 
Genomförandemomentet består av fyra mindre delar: 

• Skapa XML-schema 
• Skapa korsreferens mellan XML-schema och databasen 
• Ta fram en metod för att fånga skärmvyer samt 
• Märka upp skärmvyer och dess element 

4.1 Start av projektet 
Den 26 januari 2005 startades detta projekt vid ett möte med vår handledare där vi 
informerades om projektet och erhöll även referenser till relevant litteratur inom ämnet.  

4.2 Framtagande av milstolpeplan 
Vid framtagandet av milstolpeplanen har vi tittat på olika alternativa planer och valde den 
som vi ansåg passade oss bäst. För att kunna använda planen för vårt ändamål har vi 
modifierat denna något och lagt till samt tagit bort vissa delar. Se bilaga A. 

4.3 Avslut av projektet 
Projektet anses avslutat när alla milstolpar är uppfyllda samt när slutredovisningen är genom-
förd.  
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5 Samverkan 
IT-enheten är alltid en part som det skall ske samverkan med. 
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6 Intressenter 
Förutom de personer och enheter som ingår i LDB-projektet har bland annat följande 
identifierats som intressenter till projektet: 
 
Myndigheter, företag, vårdinrättningar och även privatpersoner som är i behov av digital 
långtids arkivering. Vi tänker oss att myndigheter, företag och vårdinrättningar är mer 
intresserade av att kunna lagra information medan privatpersoner är mer i behov av att kunna 
få informationen presenterad. 
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7 Rapportering 
Vem/vilka skall bli informerade?  

Inrapportering kommer att ske till styrgruppen för vårt projekt samt handledare och även 
examinator av kursen som detta projekt ingår i. 
 
Vem/Vilka skall avge rapporter?  

De som skall avge rapporter är alla de deltagare som ingår i projektet.  
 
Hur skall rapporteringen ske, muntligt, skriftligt, möten?  

Inledningsvis i projektet tar vi fram en projektplan som kommer att ligga till grund för hela 
projektet, detta är ett levande dokument och kommer att förändras under projektet. Under 
projektets gång kommer rapportering att ske dels löpande veckovis samt vid olika 
redovisningstillfällen. Progressrapporten kommer att skickas in skriftligen till en person i 
styrgruppen varje vecka och projektdagböcker skickas till examinator för kursen även dessa 
veckovis. Förutom veckovis rapportering kommer vi att lämna in en slutrapport både till 
styrgruppen samt vår examinator. Muntlig redovisning kommer att ske dels vid handledning 
och under de seminarier som vi deltar i under projektets gång. Utöver skriftlig och muntlig 
avrapportering kommer vi även att delta i ett antal möten med både styrgrupp och handledare. 
 
Vad skall de olika rapporterna/redovisningarna innehålla? 

Progressrapport: 
Progressrapporten behandlar, vad vi har gjort, vad vi skall göra, eventuella problem, 
avstämning mot milstolpeplanen, tidsrapportering för varje projektdeltagare samt planering 
inför nästkommande vecka.  
 
Projektdagböcker: 
Dagböckerna skall innehålla våra reflektioner över vad vi har gjort varje vecka. 
 
Projektplan: 
Projektplanen innehåller information om vad projektet går ut på samt hur det skall genom-
föras. 
 
Slutrapport: 
Beroende på vad vi kommer fram till under genomförandemomentet (se kap. 4), kommer 
slutrapporten innehålla en beskrivning av detta. 
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Öriga dokument: 
Utöver de ovan nämnda dokumenten kommer vi att skapa olika mötesprotokoll och besluts-
protokoll som är en sammanställning av de beslut vi fattar samt vad som ledde fram till ett 
visst beslut. 
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8 Kvalitetskontroll 
Genom den veckovisa progressrapporten som styrgruppen får ta del av tänker vi oss att 
projektet kvalitetssäkras och följs upp. Om arbetet i projektet följer den uppsatta projekt-
planen anser vi att det borde innebära en bättre kvalitet.  
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9 Dokument som ligger till grund för projektet 
OAIS-modellen 
Arkiv för alla - Nu och i framtiden (SOU2002:78) 
Arkivvetenskap 
Målinriktad projektstyrning 
XML 
Artiklar inom digital arkivering 
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10 Risk- och sårbarhetsanalys 
Under risk- och sårbarhetsanalysen har vi försökt ta fram olika riskscenarier som skulle kunna 
inträffa: 
 

1. Att vi inte håller den uppsatta tidsramen för projektet. 
2. Att vi inte hittar en tillfredsställande lösning till problemen. 
3. Att projektgruppen inte kommer överens i olika frågor. 
4. Att arbetet tenderar att blir för stort och därmed svår genomförbart. 
5. Att vi inom gruppen inte har förkunskaperna som krävs för att genomföra vissa 

moment (ex. programmeringsspråk). 
6. Att vi inte kan erhålla de nödvändiga resurser som krävs för att genomföra 

projektuppgiften. 
 
För att vi inte skall hamna i en situation nr 1 har vi tänkt oss att skapa en prioriteringsordning 
av de olika momenten. Om situation nr 2 uppkommer försöker vi tillsammans med handledare 
komma fram till hur vi kan gå vidare. Ifall situation nr 3 skulle inträffa kommer ett 
röstningsförfarande äga rum. För att förhindra att situation nr 4 uppkommer ska följa vår 
projektplan och de milstolpar som finns uppsatta. Om situation nr 5 skulle uppstå kommer vi 
att rådfråga personer som besitter denna kunskap. Slutligen om situation nr 6 skulle inträffa 
kommer vi att ta kontakt med styrgruppen för att erhålla dessa resurser. 
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11 Projektstatistik 
Deltagarna i projektet ska redovisa nedlagd arbetstid i projektet, tiden bör rapporteras mot de 
planerade aktiviteterna i projektet. 
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Bilaga A – Milstolpeplan 
 
 Aktiviteter 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Krav framtagna

Formulärelement
definierade

XML-taggar definierade

Mappningsschema klart

Användningsfall framtagna

Applikationsflödescheman
framtagna

Redovisning/möten

Färdig slutrapport

Redovisningstillfällen

Primär aktivitet

Avslut

Sekundär aktivitet

Aktiviteter 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Krav framtagna

Formulärelement
definierade

XML-taggar definierade

Mappningsschema klart

Användningsfall framtagna

Applikationsflödescheman
framtagna
Framtagen metod för att
fånga skärmvyer (prototyp)
Framtagen metod för att
märka upp skärmvyer och
dess element (prototyp)

Redovisning/möten

Färdig slutrapport

 

 



 

Bilaga B1 – Progressrapport 
Vecka 6 

”Lagring av dynamiska skärmvyer” 
 
Hänt sedan förra rapporten 
Under vecka fyra, fem och sex har vår projektgrupp genomfört litteraturstudier för att sätta 
oss in mer i ämnet. Litteratur som har behandlats är OAIS-modellen, XML, arkiv vetenskap 
samt projektstyrning. Utöver litteraturstudier har gruppen under vecka fem och sex även haft 
projektmöte där vi allmänt har diskuterat projektets upplägg. Vi har tagit fram en projektplan 
med tillhörande delmål och även mallar för rapportering. 
 
Planerat för nästa period 
Under nästkommande period (v.7) kommer vi att försöka ta fram olika lösningsförslag. 
Fortsatta litteraturstudier, OAIS, VERS, ERMS samt artiklar inom digital arkivering. 
 
Avstämning mot planering 
 
Avklarat 

• Inläsning av boken ”Arkivvetenskap” 
• Inläsning av litteratur inom projektstyrning 
• Upprättande av projektplan 
• Upprättande av dokumentmallar för projektet 
 

Kvar att göra 
• Färdigställa projektplanen 

 
Speciella problem 
Vi har inte stött på några speciella problem under vecka fem och sex. 
 
Tidrapport (tim) 
 
Vecka 6 
Projektdeltagare Må Ti On To Fr Lö Sö Tot 

Caroline  4h 5h 4h 6,5h 8h   27,5h 

Tommy 4h 5h 4h 5h 5h   23h 

Freddie 4h 5h 4h 6,5h 8h   27,5h 

 

  

 



 

Bilaga B2 – Progressrapport 
 

Vecka 7 
”Lagring av dynamiska skärmvyer” 

 
Hänt sedan förra rapporten 
Under vecka sju har vår projektgrupp genomfört litteraturstudier för att sätta oss in mer i 
ämnet. Litteratur som har behandlats är artiklar som behandlar XML, digital lagring samt 
bildfångst. Utöver litteraturstudier har gruppen under vecka sex även arbetat med att ta fram 
ett XML-schema, färdigställt milstolpeplanen samt tagit fram en presentation av projektet för 
webbsidan. 
 
Planerat för nästa period 
Under nästkommande period (v.8) kommer vi att fortsätta arbeta med våra lösningsförslag. 
Fortsatta litteraturstudier, OAIS, VERS, ERMS samt artiklar inom digital arkivering. 
 
Avstämning mot planering 
 
Avklarat 

• Milstolpeplan 
• Presentation av projektuppgift för webben 
 

Kvar att göra 
• Fortsatt utformning av XML-schema 

 
Speciella problem 
Vi saknar behörigheter för att komma åt det interna material som finns på LDB-projektets 
intranät. Detta medför att vi inte har haft tillgång till de nödvändiga arbetsmaterial som 
behövs för att kunna utföra vissa delar av projektet. 
 
Tidrapport (tim) 
 
Vecka 7 
Projektdeltagare Må Ti On To Fr Lö Sö Tot 

Caroline  5h  8h 5h 5h   23h 

Tommy 5h  8h 5h 5h   23h 

Freddie 5h  8h 5h 5h   23h 

 

 



 

Bilaga B3 – Progressrapport 
 

Vecka 8 
”Lagring av dynamiska skärmvyer” 

 
Hänt sedan förra rapporten 
Under vecka åtta har vi i projektet fortsatt med litteraturstudier. Utöver litteraturstudier har 
gruppen under vecka åtta arbetat med att definiera element samt ta fram ett XML-schema 
genom användandet av XML-spy. Att använda XML-spy som verktyg för framtagandet kom 
som en rekommendation från Richard. Detta verktyg tycker vi är väldigt kraftfullt och 
användarvändligt med avseende på bland annat generering av dokumentation samt möjlighet 
att generera kod. Ytterligare en egenskap är dess möjlighet att utveckla i WYSIWYG. 
Tommy avgick i slutat denna vecka som projektledare och Freddie tog över ansvaret för 
nästkommande fem veckor. 
 
Planerat för nästa period 
Under nästkommande vecka (v.9) kommer vi att fortsätta med definition av XML-taggar i ett 
XML-schema. Fortsatta litteraturstudier kommer att ske. Framtagning av presentations-
material inför avstämningsmöte samt seminarie. Avstämningsmöte med Jörgen samt Jan ute 
på SKAPA under fredagen angående XML-schemat. 
 
Avstämning mot planering 
 
Avklarat 

• Element definierade 
 

Kvar att göra 
• Fortsatt utformning av XML-schema 

 
Speciella problem 
Vi saknar behörigheter för att komma åt det interna material som finns på LDB-projektets 
intranät. Detta medför att vi inte har haft tillgång till de nödvändiga arbetsmaterial som 
behövs för att kunna utföra vissa delar av projektet. 
 
Tidrapport (tim) 
 
Vecka 8 
Projektdeltagare Må Ti On To Fr Lö Sö Tot 

Caroline  4h 5h 5h 8h 8h  2h 32h 

Tommy 5h 5h 4h 8h 8h   30h 

Freddie 4h 5h 5h 8h 8h   30h 

 

 



 

Bilaga B4 – Progressrapport 
 

Vecka 9 
”Lagring av dynamiska skärmvyer” 

 
Hänt sedan förra rapporten 
Under vecka nio har vi arbetat med att ta fram ett XML-schema med hjälp av verktyget XML-
spy. Ett presentationsmaterial har tagits fram med MS PowerPoint inför avstämning samt 
seminarie v.10. Under fredagen arbetade vi med projektet ute på SKAPA. Där hade vi möte 
med vår handledare Jörgen, samt den andra gruppen som har hand om presentation av 
skärmvyer. 
 
Planerat för nästa period 
Under tisdagen är ett avstämningsmöte inplanerat på SKAPA. Onsdagen kommer det att vara 
ett seminarie på LTU där vi redovisar vårt projekt för de andra grupperna som läser samma 
kurs. Vidare under nästa period har vi för avsikt att fortsätta med definition av XML-taggar 
samt börja utforma Användningsfall och mappningsschema. På fredagen kommer vi besöka 
Riksarkivet i Stockholm. 
 
Avstämning mot tidplanen 
 
Avklarat 

• Framtagning av presentationsmaterial 
 

Kvar att göra 
• Fortsatt utformning av XML-schema 

 
Speciella problem 
Vi saknar nödvändigt arbetsmaterial (exempeldata samt skärmvyer av ett ärende) som behövs 
för att kunna utföra vissa delar av projektet, exempelvis kravfångst och utformning av 
Användningsfall. 
 
Tidrapport (tim) 
 
Vecka 9 
Projektdeltagare Må Ti On To Fr Lö Sö Tot 

Caroline  6h  6h 5h 8h   27h 

Tommy 6h  6h 8h 8h   30h 

Freddie 6h  6h 8h 8h   30h 

 

 



 

Bilaga B5 – Progressrapport 
 

Vecka 10 
”Lagring av dynamiska skärmvyer” 

 
Hänt sedan förra rapporten 
Under vecka tio har vi redovisat vårt projekt på SKAPA, LTU och RA. På tisdagen hade vi ett 
avstämningsmöte ute på SKAPA med alla inblandade. Under onsdagen hade vi ett seminarie 
på LTU där vi redovisade vårt projekt för de andra grupperna som läser samma kurs. Veckan 
avslutades med ett besök på RA i Stockholm där vi fick ta del av RA:s verksamhet och även 
redovisa vårt projekt 
 
Planerat för nästa period 
Under nästkommande vecka kommer vi förhoppningsvis att få tillgång till det arbetsmaterial 
som vi är i behov av för att kunna fortsätta med vårt arbete. Som det ser ut kommer vi 
antagligen att få ta del av exempeldata från länsstyrelsen och även titta på en rapport som 
KTH-studenter skrivit under förra året. När vi väl fått tag i relevant exempeldata kommer vi 
att arbeta med att ta fram en kravspecifikation och därefter utveckla Användningsfall. Om tid 
finns kommer vi även att börja titta på utformning av vår slutrapport.  
 
Avstämning mot tidplanen 
 
Avklarat 

• Avstämningsmöte på SKAPA 
• Seminarie på LTU 
• Besök hos RA 
 

Kvar att göra 
• Fortsatt utformning av XML-schema 
• Utforming av Användningsfall 
• Utformning av mappningsschema  

 
Speciella problem 
- 
 
Tidrapport (tim) 
 
Vecka 10 
Projektdeltagare Må Ti On To Fr Lö Sö Tot 

Caroline  4h 6h 4h 5h 8h   27h 

Tommy 4h 6h 4h 5h 8h   27h 

Freddie  6h 4h 5h 8h   23h 

 

 



 

Bilaga B6 – Progressrapport 
 

Vecka 11 
”Lagring av dynamiska skärmvyer” 

 
Hänt sedan förra rapporten 
Under vecka elva har projektarbetet främst bestått i framtagning av kravspecifikation till vår 
applikation samt framtagning av Användningsfall. Arbetet med kravspecifikationen gick 
väldigt bra och vi anser att vi har hittat en bra modell som vi kan utveckla och bygga vidare 
på. Förutom detta arbete har vi även slutfört arbetet med XML-schemat. Under fredagen 
arbetade Tommy och Caroline ute på SKAPA.  
 
Planerat för nästa period 
Under nästkommande vecka kommer vi förhoppningsvis att få tillgång till det arbetsmaterial 
som vi är i behov av för att kunna fortsätta med vårt arbete och hålla vår tidsplan. När vi väl 
fått tag i relevant exempeldata kommer vi kunna utveckla kravspecifikation vidare och 
fortsätta utveckla Användningsfall. Förutom detta arbete har vi även för avsikt att ta fram en 
bra mall till slutrapporten.  
 
Avstämning mot tidplanen 
 
Avklarat 

• XML-schema 
 

Kvar att göra 
• Fortsatt utformning av kravspecifikation 
• Utforming av Användningsfall 
• Utformning av mappningsschema  
• Framtagning av skelett till slutrapport 

 
Speciella problem 
Som framförts vid ett flertal gånger är vi fortfarande i behov av exempeldata för att kunna 
arbeta vidare enligt vår projektplan.  
 
Tidrapport (tim) 
 
Vecka 11 
Projektdeltagare Må Ti On To Fr Lö Sö Tot 

Caroline  6h 8h 8h 5h 8h   35h 

Tommy 6h 8h 8h 5h 8h  5h 40h 

Freddie 4h 3h 8h 5h 3h  2 25h 

 

 



 

Bilaga B7 – Progressrapport 
 

Vecka 12 
”Lagring av dynamiska skärmvyer” 

 
Hänt sedan förra rapporten 
Under vecka tolv har projektarbetet fortsatt handlat om framtagning av kravspecifikation till 
vår applikation och framtagning av Användningsfall. Kravspecifikationen har 
vidareutvecklats och blivit mer fullständig, en indelning har gjorts med avseende på 
funktionella och icke funktionella krav. På torsdagen tog vi ”mini” påsklov. 
 
Planerat för nästa period 
Under nästkommande vecka kommer fokus i projektarbetet att ligga på framtagning av 
flödesschema till vår applikation. Förutom detta kommer vi även att ta fram ett rapportskelett 
samt titta mer på kravspecifikationen.  
 
Avstämning mot tidplanen 
 
Avklarat 

• Utforming av Användningsfall 
 

Kvar att göra 
• Fortsatt utformning av kravspecifikation 
• Utformning av mappningsschema (kräver exempeldata, se speciella problem) 
• Framtagning av skelett till slutrapport 
• Framtagning av flödesschema 

 
Speciella problem 
Som framförts vid ett flertal gånger är vi fortfarande i behov av exempeldata för att kunna 
arbeta vidare enligt vår projektplan.  
 
Tidrapport (tim) 
 
Vecka 12 
Projektdeltagare Må Ti On To Fr Lö Sö Tot 

Caroline  8h 8h 8h  2h  2h 28h 

Tommy 8h 8h 8h     24h 

Freddie 4h 4h 4h     12h 

 

 



 

Bilaga B8 – Progressrapport 
 

Vecka 13 
”Lagring av dynamiska skärmvyer” 

 
Hänt sedan förra rapporten 
Under vecka tretton har vi arbetat med framtagande av flödesschema till vår applikation 
Vidare har vi tagit fram ett skelett till vår slutrapport som vi kommer att skriva på 
kontinuerligt fram till dess att projektet är slut. Dessutom har Tommy vår programmerare 
börjat titta mer på olika dellösningar till applikationen. Veckan avslutades med att vi arbetade 
på SKAPA. 
 
Planerat för nästa period 
Under nästkommande vecka kommer Caroline att överta projektledarrollen i fem veckor 
framöver. Förutom denna nyhet kommer vi i projektet att arbeta med slutförandet av vår 
kravspecifikation samt om den utlovade exempeldatan finns tillgänglig, kommer vi att 
färdigställa mappningsschemat. Vidare kommer vi även att utöka vårt presentationsmaterial 
inför det seminarium vi ska delta i på LTU vecka femton. 
 
Avstämning mot tidplanen 
 
Avklarat 

• Framtagning av skelett till slutrapport 
• Framtagning av flödesschema 
 

Kvar att göra 
• Fortsatt utformning av kravspecifikation 
• Utformning av mappningsschema (kräver exempeldata, se speciella problem) 
• Utöka presentationsmaterial 

 
Speciella problem 
Som framförts vid ett flertal gånger är vi fortfarande i behov av exempeldata för att kunna 
arbeta vidare enligt vår projektplan.  
 
Tidrapport (tim) 
 
Vecka 13 
Projektdeltagare Må Ti On To Fr Lö Sö Tot 

Caroline   8h 8h 3h 8h   27h 

Tommy  8h 8h 6h 8h   30h 

Freddie  4h 8h 3h 8h 4h  27h 

 
 

 



 

Bilaga B9 – Progressrapport 
 

Vecka 14 
”Lagring av dynamiska skärmvyer” 

 
Hänt sedan förra rapporten 
Under vecka fjorton har vi arbetat med att färdigställa de sista flödesschemana. Vi har även 
färdigställt kravspecifikationen. Vi har tittat på mappningsschemat och anser att det är så klart 
som det kan bli. Under veckan har vi även börjat skriva metodkapitlet i slutrapporten. Vi har 
även börjat titta på olika kodexempel som vi har modifierat. 
 
Planerat för nästa period 
Under nästkommande har vi planerat att utöka presentationsmaterialet inför redovisningen på 
seminariumet på onsdagen. Vi har även planerat att börja arbeta med prototypen samt fortsätta 
arbeta på slutrapporten. 
 
Avstämning mot tidplanen 
 
Avklarat 

• Flödesscheman 
• Kravspecifikation 
• Mappningsschema 
 

Kvar att göra 
• Utöka presentationsmaterial 
• Prototyp 
• Slutrapport 

 
Speciella problem 
Inga speciella problem denna vecka. 
 
Tidrapport (tim) 
 
Vecka 14 
Projektdeltagare Må Ti On To Fr Lö Sö Tot 

Caroline  8h  6h 3h 8h   25h 

Tommy 8h 4h 8h 4h 8h   28h 

Freddie 8h  2h 4h 3h   17h 

 

 



 

Bilaga B10 – Progressrapport 
 

Vecka 15 
”Lagring av dynamiska skärmvyer” 

 
Hänt sedan förra rapporten 
Under denna vecka (v.15) har det inte blivit så mycket gjort på projektfronten. I tisdags 
förberedde vi inför seminariumet på LTU under onsdagen med att skapa ett presentations-
material. Till seminariumet skapade vi även en animering som visar i grova drag vad 
prototypen skall kunna göra. Detta var uppskattat av de övriga som medverkade under 
seminariumet. Under torsdag och fredag arbetade vi med att sätta oss in i Visual C#, språket 
som vi skall använda för utveckling av prototypen. 
 
Planerat för nästa period 
Under nästkommande vecka är det inplanerat ett möte med Patrik på SKAPA för att sätta in 
honom i hur arbetet med projektet går. Resterande av veckan kommer vi att arbeta med 
prototypen och slutrapporten. 
 
Avstämning mot tidplanen 
 
Avklarat 

• Presentationsmaterial 
Kvar att göra 

• Prototyp 
• Slutrapport 

 
Speciella problem 
Inga speciella problem denna vecka. 
 
Tidrapport (tim) 
 
Vecka 15 
Projektdeltagare Må Ti On To Fr Lö Sö Tot 

Caroline   8h 4h 8h 8h  4h 32h 

Tommy 4h 8h 4h 8h 8h   32h 

Freddie         

 

 



 

Bilaga B11– Progressrapport 
 

Vecka 16 
”Lagring av dynamiska skärmvyer” 

 
Hänt sedan förra rapporten 
Under veckan (v.16) har vi genomfört ett möte med Patrik på SKAPA. På mötet redovisades 
projektet och efter detta tittade vi på prototypen. Under resterande vecka har vi arbetat med 
utveckling av denna. Den funktionalitet vi arbetat med är att kunna ta en ögonblicksbild av ett 
fönster, registrering av HotKeys samt generering av en XML-fil genom applikationen. 
 
Planerat för nästa period 
Under nästa vecka har vi planerat att fortsätta arbetet med kodning av prototypen HUGO. Vi 
har även planerat att arbeta med slutrapporten. 
 
Avstämning mot tidplanen 
 
Avklarat 

• Möte med Patrik 
Kvar att göra 

• Prototyp 
• Slutrapport 

 
Speciella problem 
Inga speciella problem denna vecka. 
 
Tidrapport (tim) 
 
Vecka 16 
Projektdeltagare Må Ti On To Fr Lö Sö Tot 

Caroline  5h  8h 8h 4h  2h 27h 

Tommy 5h 8h 8h 8h 4h   33h 

Freddie  8h   4h   12h 

 

 



 

Bilaga B12– Progressrapport 
 

Vecka 17 
”Lagring av dynamiska skärmvyer” 

 
Hänt sedan förra rapporten 
Denna vecka (v.17) har vi arbetat med utveckling av prototyp sam slutrapporten. Vi hade 
delat upp arbetet så att Tommy arbetade med kodande av prototypen och Caroline och 
Freddie arbetade med slutrapporten. 
 
Planerat för nästa period 
Under nästkommande vecka planerar vi att arbeta enskilt med prototyp samt rapport. Tommy 
fortsätter utvecklandet av prototypen medan Caroline och Freddie fortsätter skrivandet av 
rapporten. 
 
Avstämning mot tidplanen 
 
Avklarat 
 
Kvar att göra 

• Prototyp 
• Slutrapport 

 
Speciella problem 
Inga speciella problem denna vecka. 
 
Tidrapport (tim) 
 
Vecka 16 
Projektdeltagare Må Ti On To Fr Lö Sö Tot 

Caroline  8h 2h 4h 6h 4h  2h 26h 

Tommy 8h 4h 4h 4h 4h   24h 

Freddie 8h 4h 4h 4h 4h   24h 

 

 



 

Bilaga B13– Progressrapport 
 

Vecka 18 
”Lagring av dynamiska skärmvyer” 

 
Hänt sedan förra rapporten 
Under veckan (v. 18) har vi arbetat med utveckling av prototypen HUGO samt skrivande i 
slutrapporten. 
 
Planerat för nästa period 
Under nästkommande vecka planerar vi att fortsätta arbetet med prototypen samt rapporten. 
Tommy fortsätter utvecklandet av prototypen medan Caroline och Freddie fortsätter 
skrivandet av rapporten. Under nästa vecka övertar Freddie rollen som projektledare för tiden 
som återstår av projektarbetet. 
 
Avstämning mot tidplanen 
 
Avklarat 
 
Kvar att göra 

• Prototyp 
• Slutrapport 

 
Speciella problem 
Inga speciella problem denna vecka. 
 
Tidrapport (tim) 
 
Vecka 17 
Projektdeltagare Må Ti On To Fr Lö Sö Tot 

Caroline  8h 4h 4h  2h  2h 20h 

Tommy 4h 4h 4h  4h   16h 

Freddie 4h 4h 4h  4h   16h 

 
 
 
 

 



 

Bilaga B14– Progressrapport 
 

Vecka 19 
”Lagring av dynamiska skärmvyer” 

 
Hänt sedan förra rapporten 
Arbetet i projektet är inne i sin slutfas och vi arbetar alla med att få klart prototyp och 
slutrapport. Förutom att vi skriver på slutrapporten och arbetar med prototypen har vi även 
under vecka 19 tittat lite på redovisningsmaterial.  
 
Planerat för nästa period 
Under nästkommande vecka planerar vi att fortsätta arbetet med prototypen samt rapporten. 
Tommy fortsätter utvecklandet av prototypen medan Caroline och Freddie fortsätter 
skrivandet av rapporten. Under nästa vecka övertar Freddie rollen som projektledare för tiden 
som återstår av projektarbetet. 
 
Avstämning mot tidplanen 
 
Avklarat 
 
Kvar att göra 

• Prototyp 
• Slutrapport 

 
Speciella problem 
Inga speciella problem denna vecka. 
 
Tidrapport (tim) 
 
Vecka 18 
Projektdeltagare Må Ti On To Fr Lö Sö Tot 

Caroline  4h 4h 4h 4h 4h   20h 

Tommy 4h 4h 4h 4h 4h   20h 

Freddie 4h 4h 4h 4h 4h   20h 

 

 



 

Bilaga B15– Progressrapport 
 

Vecka 20 
”Lagring av dynamiska skärmvyer” 

 
Hänt sedan förra rapporten 
Arbetet i projektet är inne i sin slutfas och vi arbetar alla med att få klart prototyp och 
slutrapport.  
 
Planerat för nästa period 
Under nästkommande vecka planerar vi att fortsätta arbetet med prototypen samt rapporten. 
Tommy fortsätter utvecklandet av prototypen medan Caroline och Freddie fortsätter 
skrivandet av rapporten.  
 
Avstämning mot tidplanen 
 
Avklarat 
 
Kvar att göra 

• Prototyp 
• Slutrapport 

 
Speciella problem 
Inga speciella problem denna vecka. 
 
Tidrapport (tim) 
 
Vecka 19 
Projektdeltagare Må Ti On To Fr Lö Sö Tot 

Caroline  5h 5h 5h 5h 5h  5h 30h 

Tommy 5h 5h 5h 5h 5h 5h 5h 35h 

Freddie 5h 5h 5h 5h 5h 5h  30h 

 

 



 

Bilaga B16– Progressrapport 
 

Vecka 21 
”Lagring av dynamiska skärmvyer” 

 
Hänt sedan förra rapporten 
Arbetet i projektet är inne i sin slutfas och vi arbetar alla med att få klart prototyp och 
slutrapport.  
 
Planerat för nästa period 
Under nästkommande vecka planerar vi att fortsätta arbetet med prototypen samt rapporten. 
Tommy fortsätter utvecklandet av prototypen medan Caroline och Freddie fortsätter 
skrivandet av rapporten.  
 
Avstämning mot tidplanen 
 
Avklarat 
 
Kvar att göra 

• Prototyp 
• Slutrapport 

 
Speciella problem 
Inga speciella problem denna vecka. 
 
Tidrapport (tim) 
 
Vecka 20 
Projektdeltagare Må Ti On To Fr Lö Sö Tot 

Caroline  5h 5h 5h 5h 5h  5h 30h 

Tommy 5h 5h 5h 5h 5h 5h 5h 35h 

Freddie 5h 5h 5h 5h 5h 5h  30h 

 
 

 



 

Bilaga B17– Progressrapport 
 

Vecka 22 
”Lagring av dynamiska skärmvyer” 

 
Hänt sedan förra rapporten 
Arbetet i projektet är inne i sin slutfas och vi arbetar alla med att få klart prototyp och 
slutrapport.  
 
Planerat för nästa period 
Under nästkommande vecka planerar vi att ta fram presentationsmaterial inför slutredovisning 
på LTU och RA.  
 
Avstämning mot tidplanen 
 
Avklarat 

• Prototyp 
• Slutrapport 

 
Kvar att göra 

• Presentationsmaterial 
 

Speciella problem 
Inga speciella problem denna vecka. 
 
Tidrapport (tim) 
 
Vecka 18 
Projektdeltagare Må Ti On To Fr Lö Sö Tot 

Caroline  5h 5h 5h 5h 5h  5h 30h 

Tommy 5h 5h 5h 5h 5h 12h 8h 45h 

Freddie 5h 5h 5h 5h 5h 12h 8h 45h 
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1 Inledning 
Denna kravspecifikation ligger till grund för skärmfångst- och taggningsapplikationen 
HUGO.  

1.1 Syftet med kravspecifikationen 
Här följer en redogörelse för de syften som denna kravspecifikation har: 

Att fastställa de krav som skall gälla för HUGO.  

Att kravspecifikationen skall kunna användas som ett avstämningsdokument vid 
verifiering och validering av HUGO. 

1.2 Begrepp 
Här följer en lista över de termer/begrepp som används i detta dokument: 
 
IVAR  RFV:s digitala arkiv 
LDB  Långtida Digital Bevaring 
Målsystem Med målsystem menar vi det system vars skärmvyer skall arkiveras 
OAIS  Open Archival Information System 
RFV  Riksförsäkringsverket 
TVF Tagged View File, Fil i XML-format som innehåller metadata om den 

lagrade skärmvyn 
XML  Extensible Markup Language 
ÄHS  Ärendehanteringssystem 

1.3 Övergripande information 
LBD-projektet kommer att genomföra en kartläggning av hela den offentliga 
förvaltningen, dvs statliga myndigheter, kommuner och landsting, rörande deras 
hantering av frågor kring digital arkivering. Tanken med kartläggningen är att ta fram 
en första version av ett ramverk/implementeringsförslag för hur Riksarkivet och 
landsarkiven ska hantera arkiveringsprocessen i enlighet med OAIS. 
  
I LDB projektet kommer tre industridoktorander från data och systemvetenskap på 
Luleå Tekniska universitet att forska i komplexa frågeställningar inom digital 
arkivering. Projektet kommer också att engagera studenter vid universiteten i olika 
uppdragsformer. 
 
RFV identifierades redan under planeringen 2003 som ett praktikfall i projektet för att 
utveckla en ny generell leveransmodell baserad på tankarna kring OAIS och 
informationsutbyte med hjälp av XML. Under våren 2004 formaliserades samarbetet i 
en särskild överenskommelse och systemet ifråga för leverans är RFV:s ÄHS som via 
RFV:s digitala arkiv, IVAR, ska överföras till Riksarkivet för slutförvaring och 
tillgängliggörande. 
 
Upplägget kommer att testas på andra praktikfall för att få en generallitet i modellen för 
i första hand ärende- och dokumenthanteringssystem men på längre sikt även för andra 
system såsom till exempel ekonomisystem och geografiska informationssystem. 
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1.4 Systembeskrivning 
Idag finns det inga kommersiella verktyg för att tagga upp en skärmvy med hjälp av  
metadata. Behovet av ett sådant verktyg har uppstått då det hos svenska myndigheter 
finns en stor mängd äldre system som inom en snar framtid måste migreras och bytas ut 
mot nya system. Med hjälp av ett verktyg som fångar utseendet hos målsystemet 
kommer det finns möjlighet att återge utseendet när målsystemet har tagits ur drift.  

1.5 Planerat system 
Om ett digitalt objekt och dess metadata skall lagras och arkiveras digitalt under en 
obestämd framtid är det av stor vikt att avgöra vad som behöver bevaras för att 
informationen skall bestå. Ett angreppssätt för att lösa detta problem innebär att 
generera någon form av metadatadriven presentationen av fångade skärmvyer där data 
presenteras på samma sätt som i målsystemet. HUGO är en prototyp för skärmfångst 
och generering av denna metadata. 
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2  Skall– och bör krav  
I detta kapitel kommer en redogörelse över de krav som tagits fram för applikationen 
HUGO. Kapitlet är uppdelat i två olika avsnitt, funkitonella samt ickefunktionella krav, 
kraven är listade efter skall och bör krav.  
 
Ett skallkrav är ett krav som är ovillkorligt, de skall alla uppfyllas för att applikationen 
skall uppfyllas sitt syfte. Bör krav är tilläggskrav som kan vara av värde men som inte 
behöver vara uppfyllda.  

2.1 Funktionella krav 
I detta avsnitt beskrivs de funktionella kraven d.v.s. vad applikationen HUGO skall 
kunna utföra.  

2.1.1 Funktioner 
Nedan listas applikationens funktioner efter skall- och bör krav. 
Skall krav 

#01 Skall kunna fånga skärmvyer med upplösningen 1024 * 768 pixlar (bredd * 
höjd). 

#02 Skall kunna fånga hela skärmytan. Det vill säga ta en ögonblicksbild av 
skärmytan som den ser ut vid en given tidpunkt. 

#03 Skall kunna fånga statiska skärmvyer. Med statisk skärmvy menas att skärmvyn 
ej kan ändra storlek. 

#04 Skall kunna fånga enskillda fönster, med detta avses att ett enskillt fönster skall 
kunna fångas av applikationen.  

#05 Skall kunna märka upp en skärmvys element. Det vill säga att applikationen skall 
tillhandahålla en funktion för att ange egenskaper för elementen. 

Bör krav 

#06 Bör kunna fånga valda ytor i ett fönster. Med detta avses att applikationen bör 
kunna fånga en del av ett fönster.  

#07 Bör kunna fånga skrollande skärmvyer, d.v.s. kunna fånga en applikations 
arbetsyta som är större än skärmens yta.  

#08 Bör klara av att märka upp en skärmvys objekt (header, body, footer). Detta 
innebär att användaren skall kunna dela upp en dynamisk skärmvy i tre delar 
varav två delar, header och foter är statiska och en dynamisk, body.  
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2.2 Ickefunktionella krav 
I detta avsnitt redogörs för de ickefunktionella krav som ställs på applikationen. Dessa 
egenskaper rör användarvänlighet, kvalitet och utvecklingsmöjliheter. 

2.2.1 Användarvänlighet 
Nedan listas de krav som påverkar applikationens användarvänlighet. 
Skall krav 

#09 Applikationens element och komponenter skall återfinnas på samma ställen som 
andra windows applikationer för att förenkla navigeringen. 

Bör krav 

#10 Bör följa windows interface guidelines för att medverka till att användarna 
känner sig hemma i applikationen  

#11 Bör ha låg inlärnings tröskel, med detta avses att användarna ska ha lärt sig 
använda applikationen inom 2 timmar. 

#12 Användaren bör kunna byta gränssnittets språk för att underlätta användandet för 
personer som inte har svenska som modersmål. 

2.2.2 Kvalitet 
Nedan listas de krav som säkrar HUGOS kvallitet. 
Skall krav 

#13 HUGO skall ta hand om fel med kompletta felmeddelanden dvs. ange namn på 
felet, felkod, beskrivning av felet samt möjlig åtgärd. 

#14 Kommentering av kod skall ske på engelska för att underlätta för personer som 
inte har svenska som modersmål att förbättra och uppdatera koden. 

#15 HUGO skall vara skrivet i ett objektorienterat språk för att underlätta uppdatering 
av koden. 

2.2.3 Utvecklingsmöjligheter 
Här listas krav på utvecklingsmöjligheter av HUGO. 
Skall krav 

#16 Det skall vara möjligt att vidareutveckla HUGO. Programmets funktioner 
kommer att läggas i en eller flera DLL-filer vilket möjliggör uppdelning av 
programmet i funktionalitet och användargränssnitt. Detta medför att ny 
funktionalitet på ett enklare sätt kan läggas till eller tas bort. 

2.2.4 Bildfångst 
Här listas krav på bildfångst. 
Skall krav 

#17 HUGO skall inte synas i den fångade skärmvyn utan det är målsystemet bakom 
som sparas. 
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#18 HUGO skall kunna skapa kopplingar mellan den lagrade informationen och de 
uppmärkta elementen detta för att den lagrade informationen vid ett senare 
tillfälle kunna visas på skärmvyn. 

Bör krav 

#19 Den bör kunna fånga skärmvyn i målsystemets rekommenderade skärm-
upplösning. 

#20 Det bör finnas möjlighet att redigera en TVF d.v.s. uppdatera den XML-fil som 
skapats av programmet. 

2.2.5 Filformat 
Här listas krav på filformat. 
Skall krav 

#21 Den fångade bilden skall kunna sparas ner i TIFF-format. 

#22 HUGO skall spara metadata om elementen i en TVF, d.v.s. i en XML-fil. 

Bör krav 

#23 Den fångade skärmvyn bör kunna sparas i andra bildformat än TIFF. 

 

  



Bilaga D – Fullständig TVF 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> 
<GUI xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  <Id>1</Id> 
  <Version>1.0.0.1</Version> 
  <Description>Detta är ett gui som visar på de olika element som finns i ett 
applikationsgui</Description> 
  <Snapshot> 
    <Filename>C:\elementfamilj - applikation.jpg</Filename> 
    <Size> 
      <Height>336</Height> 
      <Width>704</Width> 
    </Size> 
    <DefaultScreenResolution> 
      <Height>768</Height> 
      <Width>1024</Width> 
    </DefaultScreenResolution> 
  </Snapshot> 
  <WindowType> 
    <Application> 
      <Element> 
        <Name>ListBox_med_tre_rader</Name> 
        <ElementApperance> 
          <Layout> 
            <Location> 
              <X>17</X> 
              <Y>261</Y> 
            </Location> 
            <Size> 
              <Height>55</Height> 
              <Width>151</Width> 
            </Size> 
          </Layout> 
          <BgColor> 
            <RGB> 
              <Red>255</Red> 
              <Green>255</Green> 
              <Blue>255</Blue> 
            </RGB> 
            <HSL> 
              <Hue>255</Hue> 
              <Light>255</Light> 
              <Sat>255</Sat> 
            </HSL> 
          </BgColor> 
        </ElementApperance> 



        <ElementFamily> 
          <Application>ListBox</Application> 
        </ElementFamily> 
        <Content> 
          <DataType>string</DataType> 
          <ContentApperance> 
            <Alignment> 
              <Horizontal> 
                <Left>true</Left> 
                <Center>false</Center> 
                <Right>false</Right> 
              </Horizontal> 
              <Vertical> 
                <Top>true</Top> 
                <Middle>false</Middle> 
                <Bottom>false</Bottom> 
              </Vertical> 
            </Alignment> 
            <Font> 
              <Color> 
                <HSL> 
                  <Hue>255</Hue> 
                  <Light>255</Light> 
                  <Sat>255</Sat> 
                </HSL> 
                <RGB> 
                  <Blue>0</Blue> 
                  <Green>0</Green> 
                  <Red>0</Red> 
                </RGB> 
              </Color> 
              <FontName>Times New Roman</FontName> 
              <Size>12</Size> 
              <Bold>false</Bold> 
              <Italic>false</Italic> 
              <Underline>false</Underline> 
              <Strikethrough>false</Strikethrough> 
              <DPI> 
              </DPI> 
            </Font> 
          </ContentApperance> 
        </Content> 
        <PresentationData> 
          <QueryString>SELECT companyname FROM companies WHERE postadress = 
97731</QueryString> 
        </PresentationData> 
      </Element> 



    </Application> 
  </WindowType> 
</GUI> 
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