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Verklarende woordenlijst 
 
 
control component op een gebruikersinterface die toelaat dat gebruikers met 

het informatiesysteem kunnen interageren 
servlet Java klasse die door sommige webservers kan uitgevoerd worden en 

die de functionaliteit van een deel van een webapplicatie verzorgt 
VoiceXML standaardisatie van SpeechML (IBM) en VoxML (Motorola) 
XHTML HTML die voldoet aan een XML specificatie 
XPath taal om delen van een XML-document aan te spreken 
XSL-FO XML vocabulaire om de semantiek van een formattering te 

specificeren 
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Verklaring van de gebruikte afkortingen 
 
 
API Application Programming Interface 
CASE Computer Aided Software Engineering 
CGI Common Gateway Interface 
CORBA Common ORB Architecture 
CSDP Conceptual Schema Design Procedure 
CSS Cascading Style Sheets 
DDL Data Definition Language 
DML Data Manipulation Language 
DTD Document Type Definition 
EJB Enterprise JavaBean 
J2EE Java2 Enterprise Edition 
JSP Java Server Pages 
JVM Java Virtual Machine 
LOT Lexical Object Type 
MIM Meta-Interface Model 
NOLOT Non-lexical Object Type 
NXTP Novell XForms Technology Preview 
ORB Object Request Broker 
ORM Object Role Modeling 
PDA Personal Digital Assistent 
RMI Remote Method Invocation 
SQL Structured Query Language 
SVG Scalable Vector Graphics 
URI Universal Resource Identifier 
XML eXtensible Markup Language 
XSD XML Schema Document 
XSL Extensible Stylesheet Language 
XSL-FO XSL Formatting Objects 
XSLT XSL Transformations 
XPath XML Path Language 
WSDM WebSite Design Method 
WISE Web and Information System Engineering 
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Samenvatting 
 
 
Wanneer we de levensloop van softwareprojecten bekijken, kunnen we constateren dat de 
implementatie en het verdere onderhoud van de software het meeste werk vergen en dus de 
duurste fasen zijn. Houden we rekening met de enorme expansie van technologieën, in het 
bijzonder de internettechnologieën, en willen we het softwareproject voor een aantal van die 
platformen openstellen, dan is het softwareproject bijna niet meer beheersbaar. Diverse 
technieken zijn ontwikkeld of in ontwikkeling op het vlak van codegeneratie, herbruikbaarheid 
van code, het declaratief vastleggen van de gewenste specificaties,... noem maar op. 
 
Deze thesis legt de resultaten vast van het onderzoek naar het gebruik van XML binnen de 
WebSite Design Method (WSDM). Deze methode spitst zich toe op het ontwikkelen van 
internetapplicaties en neemt het doelpubliek, waarvoor de website bedoeld is, als 
uitgangspunt. De doelstelling van het onderzoek is de relevante informatie, die tijdens het 
doorlopen van de diverse fasen werd verzameld, declaratief vast te leggen in XML zodat de 
werkelijke implementatie, althans gedeeltelijk, automatisch kan gegenereerd worden, 
bijvoorbeeld met behulp van een automaat. 
 
De thesis vangt aan met het schetsen van het implementatieprobleem en geeft enkele 
oplossingen die reeds voor handen zijn. Vervolgens wordt er nagegaan welke informatie er 
tijdens het doorlopen van de diverse fasen van een WSDM-project wordt verzameld en 
welke informatie relevant is voor de automatisatie van de implementatie. In een volgende 
deel gaan we na welke bruikbare XML formaten er reeds bestaan of in ontwikkeling zijn en 
gaan we meer specifiek in op deze voor de presentatie van informatie. Belangrijk is dat we 
oog moeten hebben voor de veelheid aan soorten randapparaten waarmee het doelpubliek 
met een webgebaseerd informatiesysteem kan communiceren. De laatste jaren zijn 
opkomende en teloorgegane technieken immers schering en inslag. Op basis van deze 
doorgronding wordt een mogelijk XML Schema voorgesteld dat de structuur beschrijft waarin 
de informatie over een WSDM-project kan gespecificeerd worden. Tenslotte wordt er 
nagegaan hoe deze informatie kan getransformeerd worden naar de bestaande of in 
ontwikkeling zijnde XML formaten zodat deze kan voorgesteld worden aan de bezoeker van 
de website. De thesis sluit af met een validatie van het formaat aan de hand van een 
voorbeeld. 
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1. Probleemstelling: implementatiefase van een softwareproject 
 
 
1.1 Diversiteit aan implementatieplatformen 
 
Nadat er een grondige analyse is gebeurd en het ontwerp van het softwareproject 
gedetailleerd is opgesteld, kan de implementatiefase van start gaan. In het verleden werd het 
project veelal gecodeerd voor één bepaald platform en dus in één bepaalde taal met één 
bepaalde gebruikersinterface. Tegenwoordig is het gewenst dat dezelfde applicatie of een 
deel van die applicatie via diverse technologieën toegankelijk wordt gemaakt. Dit houdt in dat 
per bijkomend platform er ganse stukken code herschreven moeten worden, veelal in een 
andere taal en dat er met een andere gebruikersinterface moet gewerkt worden. Dergelijke 
software onderhouden en voor elk implementatieplatform op hetzelfde niveau bijblijven is in 
de praktijk niet te realiseren. Het is dan ook belangrijk dat geschreven code gemakkelijk 
herbruikt kan worden. 
 
 
1.2 Gelaagde software 
 
Een stap in de goede richting is de applicatie gelaagd coderen. Dit houdt in dat er een 
onderscheid is tussen code die instaat voor de data-opslag (data layer), de functionaliteit 
(functional layer) en de communicatie met de gebruiker (interface layer). Deze gelaagdheid 
zorgt voor een grote onafhankelijkheid zodat het gemakkelijker is om een andere technologie 
te ondersteunen zonder al te veel aanpassingen. 
 
Op het vlak van de data-opslag zorgen databanken reeds jaren voor die gelaagdheid. Niet 
alleen door het voorzien van een standaard query-taal - bijvoorbeeld voor relationele 
databanken is dit SQL - maar ook door te voorzien in een bijkomende softwarelaag onder de 
vorm van stored procedures en stored functies. Willen we in de applicatie een operatie op de 
databank uitvoeren, dan dienen we de juiste procedure of functie aan te roepen. 
Overstappen naar een andere databankleverancier heeft in dit geval nauwelijks invloed op 
de rest van de applicatie. 
 
Ook voor de functionaliteit bestaan er technieken. Zo hebben object georiënteerde talen 
bijgedragen tot de ontwikkeling van application frameworks, waar het gedrag en de 
samenwerking van de belangrijkste componenten reeds werd vastgelegd en de 
programmeur in dit geval enkel de specifieke programmatie van de component moet 
realiseren. Met behulp van een ORB zoals CORBA of RMI kunnen we die componenten 
aanspreken vanaf een andere computer. 
 
Een voorbeeld hiervan is het Java2 Enterprise Edition FrameWork met Enterprise 
JavaBeans in het bijzonder [1]. Herbruikbaarheid van de functionaliteit zit vervat in Entity 
Beans indien deze te maken heeft met operaties op een entiteit. Het uitvoeren van een actie 
op een dergelijk component, zal resulteren in een operatie op de onderliggende databank. 
Heeft de functionaliteit niet zozeer te maken met een operatie op een entiteit, dan wordt deze 
via een Session Bean beschikbaar gesteld. Een voordeel van Enterprise JavaBeans is dat 
de applicatie in Java is geschreven en door de Java Virtual Machine op elke mogelijke 
hardware kan draaien. Nadelen zijn de grote leercurve, de moeilijke implementatie en de 
uitputting van de computerresources wat kan leiden tot trage responstijden. 
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Figuur 1: three tier application on J2EE 

 
 
Hoe zit het dan met de herbruikbaarheid van de interface? Momenteel dient elke 
implementatie van een type van interface nog steeds gecodeerd te worden. Stel dat we 
gebruik gemaakt hebben van Enterprise JavaBeans dan zullen we voor een webapplicatie 
Java Servlets of Java Server Pages moeten gebruiken, voor een client-applicatie met een 
grafische gebruikersinterface hebben we bijvoorbeeld de Java Abstract Windowing Toolkit of 
Java Swing API, voor een niet-grafische gebruikersinterface schrijven we naar en lezen we 
vanaf de Java runtimeconsole. 
 
De laatste jaren is er daarenboven een ganse waaier ontstaan aan communicatie-apparatuur 
waarmee de gebruiker met een informatiesysteem kan communiceren. Het kunnen 
ondersteunen van elk nieuw communicatie-randapparaat kan resulteren in een nieuwe 
softwarecrisis, laat ons dit de interface-crisis noemen. Het is dan ook noodzakelijk dat een 
oplossing voor dit probleem zich opdringt.  
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Figuur 2: overzicht van randapparaten voor communicatie met een gebruiker 

 
 
1.3 Declaratieve beschrijving 
 
Een alternatieve, platformonafhankelijke oplossing is de applicatie declaratief te beschrijven. 
Dit houdt in dat de kennis over wat een applicatie moet doen wordt vastgelegd door degene 
die de applicatie uitdenkt maar hoe dit moet worden uitgevoerd overgelaten wordt aan een 
automaat. Deze automaat kan enerzijds code genereren voor een bepaald platform of 
anderzijds de declaratieve beschrijving tijdens de runtime interpreteren en het nodige 
uitvoeren. 
 
Deze manier biedt ook een oplossing voor het probleem van de diversiteit in communicatie-
apparatuur die is ontstaan: we kunnen beschrijven wat een gebruiker te zien moet krijgen op 
zijn communicatie-randapparaat maar hoe dit afgebeeld dient te worden laten we over aan 
het randapparaat. 
 
 
1.4 Opzet van de thesis 
 
De bedoeling van de thesis is een declaratief formaat te ontwerpen voor de WSDM analyse- 
en ontwerpmethode die de data, de processen en de interface moet beschrijven. Door de 
veelheid aan te ondersteunen platformen, is de keuze om dit in XML te doen 
vanzelfsprekend. XML is immers de de-facto standaardtaal geworden om op een 
declaratieve manier gestructureerde informatie uit te wisselen. 
 
De thesis vangt aan met het bespreken en analyseren van WSDM. Vervolgens worden 
relevante reeds bestaande XML formaten onderzocht en wordt hun volledigheid en 
toepasbaarheid binnen WSDM geëvalueerd. De toepasbaarheid van het formaat zal 
gebeuren aan de hand van een klein voorbeeldproject. 
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2. WebSite Design Method 
 
 
2.1 Beschrijving van de methode 
 
Website Design Method, of kortweg WSDM, is een analyse- en ontwerpmethode die door het 
WISE-onderzoeksteam [2], onder leiding van Prof. Dr. Olga De Troyer, aan de Vrije 
Universiteit Brussel werd ontworpen. Deze methode bestaat uit diverse fasen en spitst zich 
toe op het ontwikkelen van internetapplicaties. Hierbij wordt het doelpubliek, waarvoor de 
website bedoeld is, als uitgangspunt genomen [3,9,10]. 
 
Op de onderstaande figuur is te zien hoe de diverse fasen zich situeren ten opzichte van 
elkaar. 
 

Conceptual Design

Mission statement
Specification

Audience Modeling

Audience
Classification

Audience Class
Characterization

Navigational
Design

Functional
Modeling

Information
Modeling

Implementation design

Page
Design

Presentation
Design

Data
Design

Implementation

 
 

Figuur 3: fasen binnen WSDM 
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2.2 Verzamelen van de WSDM meta-informatie 
 
Tijdens de opeenvolgende fasen van een WSDM-project wordt er heel wat informatie 
verzameld over het project vooraleer de implementatie van de website van start kan gaan. 
Om deze informatie te catalogiseren, zijn de diverse fasen overlopen geweest en is er per 
fase nagegaan wat er over een project gekend moet zijn. 
 
Deze resultaten worden per fase weergegeven in een conceptueel datamodel. Hiervoor werd 
Object Role Modeling (ORM) gekozen die ook in WSDM, tijdens de fase van het conceptueel 
ontwerp, aangewend wordt. De belangrijkste waar te nemen concepten op een ORM-
schema zijn objecttypes, feiten waar één of meerdere objecttypes een rol spelen en de 
beperkingsregels of constraints. Er zijn lexicale objecttypes (LOTs), die voor te stellen zijn 
door een waarde, en niet-lexicale objecttypes (NOLOTs). Tegenwoordig worden eerder, in 
respectievelijke volgorde, de termen ValueType en EntityType gebruikt [4, 5]. Afhankelijk van 
het aantal objecttypes dat een rol speelt in een feit, spreken we van unaire, binaire, ternaire, 
of in het algemeen, n-aire feittypes. Een verdere uitdieping van ORM is terug te vinden in [4]. 
 
Aangezien WSDM in fasen verloopt, werd er geopteerd om de mandatory role constraints 
niet al te strikt te maken. Pas na de laatste fase van het ontwerp van het project, de 
implementation design fase, zal de informatie in het metamodel compleet zijn en zouden 
deze constraints volledigheidshalve kunnen toegevoegd worden. 
 
In de volgende paragrafen worden de fasen kort besproken en wordt het ORM-schema 
weergegeven en toegelicht. 
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2.2.1 Mission Statement Specification 
 
Het doel van deze inleidende fase is het doel van de website te beschrijven, de onderwerpen 
die op de website aan bod moeten komen te achterhalen en het doelpubliek, waarvoor de 
website bedoeld is, te definiëren. Zo kunnen we ervoor zorgen dat alle nodige informatie om 
de website op te bouwen aanwezig zal zijn en dat irrelevante informatie wordt geweerd. 
Centraal in de Mission Statement Specification staat het websiteproject [10]. 
 
 
 
 

has /is of

Project

ProjectName

has /is of

Purpose

Description

has /is of

TargetAudience

TargetAudienceName

has /is of

Subject

SubjectName

/hasbelongs to

/hasare involved in

has

U

 
 

Figuur 4: ORM - Mission Statement Specification 
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2.2.2 Audience Modeling 
 
Deze fase bestaat uit Audience Classification en Audience Class Characterization. 
 
In de Audience Classification proberen we het doelpubliek in een klassenstructuur onder te 
verdelen. Om tot die klassenstructuur te komen worden alle activiteiten van de organisatie 
die rechtstreeks verband houden met het doel van de website onderzocht. Per activiteit 
worden de betrokken personen, die behoren tot het doelpubliek, opgedeeld in klassen op 
basis van de informatie waartoe ze toegang mogen hebben en de functionele eisen. Indien 
het nodig geacht wordt, kan een activiteit onderverdeeld worden in deelactiviteiten. 
Ook kan het zijn dat een bepaalde klasse dezelfde informatie op een andere manier wil 
voorgesteld krijgen of bijkomende eisen stelt op vlak van de bruikbaarheid van de website. 
Voorbeeld hiervan zijn grafische representatie van informatie, flexibele navigatie, 
geavanceerdere zoekmethoden,... Wanneer we tijdens de analyse constateren dat er 
klassen gemeenschappelijke kenmerken of eisen vertonen dan zal dit aanleiding geven tot 
het ontstaan van een superklasse. Het eindresultaat is een klassenhiërarchie waar 
superklassen gemeenschappelijke informatie en functionaliteit bevatten en subklassen extra 
informatie en functionaliteit toevoegen. Bovenaan de klassenhiërarchie staat de Visitor, de 
anonieme websitebezoeker [9,10]. 
 
Van alle audience1 klassen is het eveneens nodig om de karakteristieken zoals leeftijd, 
ervaring met het World Wide Web, en andere, na te gaan. Dit gebeurt in de Audience Class 
Characterization. Wanneer er binnen een klasse kleine variaties zijn op vlak van 
bruikbaarheidseisen of karakteristieken, kunnen we een klassenvariant definiëren in plaats 
van een verdere opdeling in subklassen. In het onderstaande voorbeeld werden er twee 
variants op Visitor gedefinieerd op basis van de taal waarmee ze met het informatiesysteem 
willen communiceren. 
 
 
 

                                                
1 omdat de reële gebruikers bij het ontwerpen van een website niet gekend zijn, wordt de term 
audience gebruikt in plaats van gebruiker 

Figuur 5: voorbeeld van klassenhiërarchie voor de organisatie van een jobbeurs 
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VUB-student non-VUB-
student 
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Figuur 6: ORM - Audience Modeling 
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2.2.3 Conceptual Design 
 
Het conceptueel ontwerp bestaat uit drie afzonderlijke fasen. Er is de Information Modeling 
voor het datagericht ontwerp, Functional Modeling voor de functionaliteit en Navigational 
Design waar de conceptuele structuur van de website wordt vastgelegd. We gaan in de 
volgende deelhoofdstukken dieper in op deze subfasen. 
 
Het uitgangspunt voor het conceptueel ontwerp zijn de eisen die opgesteld zijn voor elke 
klasse van het doelpubliek. Van elke eis worden de nodige taken opgesomd die nodig zijn 
om aan de eis te kunnen voldoen. Een taak kan eventueel verder opgesplitst worden in 
deeltaken tot op het niveau van een elementaire taak. Van elke elementaire taak wordt een 
chunk opgesteld die de informatie en de functionaliteit die bij deze taak horen moet 
weergeven. Wanneer alle chunks zijn ontworpen, moeten deze gelinkt en geïntegreerd 
worden tot één Business Information Model [9].  
 
Het kan zijn dat dit Business Information Model reeds bestaat en aan het model niks mag 
gewijzigd worden. In dit geval moeten de chunks uitgedrukt worden binnen de objecttypes 
die in het model gedefinieerd zijn. 
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Figuur 7: ORM - Conceptual Design
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2.2.3.1 Information Modeling 
 
Voor de informatiemodellering wordt er gebruik gemaakt van een vereenvoudigde versie van 
ORM. De reden van de vereenvoudiging is dat elk niet-binair feit kan omgezet worden in een 
binair feit en dat ook ORM schema’s met geneste objecttypes kunnen getransformeerd 
worden in een equivalent ORM schema waar ze niet voorkomen [6]. 
 
Om te kunnen verwijzen naar een instantie hetzij van een LOT, hetzij van een NOLOT, 
worden er referenties gebruikt (dit maakt geen deel uit van de ORM syntax). Om te refereren 
aan een LOT worden waarden uit het domein genomen, terwijl voor NOLOTs een 
referentiesymbool wordt genomen. Het referentiesymbool bestaat uit een asterisk gevolgd 
door een letter, meestal de beginletter van de naam van de NOLOT (bijvoorbeeld *g in het 
geval van een gemeente). Een referentiesymbool van de ene NOLOT kan ook gebruikt 
worden door een andere NOLOT: ofwel gebruikt men hetzelfde referentiesymbool 
(bijvoorbeeld de burgemeester van een gemeente wordt eenduidig bepaald door die 
gemeente, dan kunnen we ook *g als referentiesymbool voor een burgemeester 
aanwenden), ofwel gebruikt men het referentiesymbool in een lijstnotatie (bijvoorbeeld {*g} in 
het geval van een kiesdistrict omdat deze door de lijst van gemeenten kan geïdentificeerd 
worden). 
 
Referentiesymbolen worden ook aangewend voor LOTs in de fase van de Functional 
Modeling (zie 2.2.3.2). We voorzien dus de mogelijkheid van een referentiesymbool op 
niveau van het objecttype. Voor de LOTs behouden we de mogelijkheid om ook een 
waardereferentie aan te duiden. 
 

 

has /is of

Gemeente

*g

Postcode

8370

has /is of

Naam

’Blankenberge’

U

 
Figuur 8: referentsymbool genoteerd in objecttype 
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Figuur 9: referentsymbool genoteerd in de rol 
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Referentiesymbolen worden eveneens gebruikt om input en output parameters van een 
chunk aan te duiden. Dit wordt bij de chunk genoteerd aan de hand van de naam van het 
referentiesymbool en het objecttype. In de onderstaande voorbeeldchunk wordt de informatie 
van een gemeente afgebeeld. Om die informatie te kunnen afbeelden dient de referentie van 
een gemeente als input voor de chunk meegegeven te worden. 
 
 
 
 

has /is of

Gemeente

*g

Postcode

8370

has /is of

Naam

’Blankenberge’

U

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 10: chunk met een inputparameter 

 
 
 

has /is of

Gemeente

*g

Postcode

has /is of

Naam

has /is of

Kiesdistrict

{*g}
U

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 11: chunk met een input- en een outputparameter 

 
 
Het specificeren van functionaliteit op de chunks en de bijhorende syntax komt hierna aan 
bod in het hoofdstuk Functional Modeling. 
 

GemeenteInfo in *g Gemeente 

SelectGemeenteFrom 
Kiesdistrict 

in {*g} Kiesdistrict 
out *g Gemeente 

! 
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In ORM is het mogelijk om een aantal constraints te definiëren. Van een gemeente kan je 
bijvoorbeeld zeggen dat deze altijd een naam en postcode moet hebben en dat de 
combinatie naam en postcode uniek is en dus de gemeente kan identificeren. De meeste 
constraints in ORM kunnen uitgedrukt worden met behulp van een logische functie waar een 
argument één rol of één al dan niet geordende verzameling of groep van rollen is. Deze 
constraint werd rolconstraint genoemd: 
 
voorbeelden van unaire rolconstraints: 
 

mandatory(Gemeente_has_Postcode) 
mandatory(Gemeente_has_Naam) 
uniqueness({Postcode_isof_Gemeente, Naam_isof_Gemeente}) 
 
mandatory({Gemeente_has_Postcode, Gemeente_has_Name}) zou kunnen 
betekenen dat of postcode of naam verplicht is. 
exclusive({Gemeente_has_Postcode, Gemeente_has_Name}) betekent 
bijvoorbeeld dat slechts één van de twee mag ingevuld worden. 

 
Merk op dat de laatste twee niet op het schema van het voorbeeld voorkomen en zelfs een 
contradictie zijn met de daar opgegeven constraints. 
 
voorbeelden van binaire rolconstraints: 
 

subset(Postcode_isof_Stad, Postcode_isof_Gemeente) 
subset((Postcode_isof_Stad, Naam_isof_Stad), 

(Postcode_isof_Gemeente, Naam_isof_Gemeente)) 
 
We nemen aan dat bij de rolconstraints de volgorde van de argumenten steeds belangrijk is. 
Wat de volgorde van de rollen in een groep betreft, kunnen we besluiten dat in het voorbeeld 
van uniqueness deze volgorde geen belang heeft, maar dat dit in het voorbeeld van subset 
wel belangrijk kan zijn, zeker wanneer de domeinen gemeenschappelijke elementen hebben. 
Deze conclusie zullen we in het metaschema opnemen. We voorzien eveneens dat het 
aantal argumenten van een rolconstraint niet beperkt is tot twee. 
 
In het metaschema zijn de NOLOT constraints, zoals bijvoorbeeld de populatieconstraint, 
niet opgenomen evenals de chunkconstraints, die gebruikt worden wanneer de constraint 
niet kan uitgedrukt worden als een eenvoudige ORM-constraint. Er zijn voor ORM reeds een 
aantal logische formalismen uitgewerkt waarin een query kan beschreven worden. 
Voorbeelden zijn RIDL en ConQuer-II [7]. 
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Figuur 12: ORM - Information Modeling 
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Figuur 13: ORM - Information Modeling and usage of referents 

 
 



 21 

2.2.3.2 Functional Modeling 
 
Wanneer we tijdens de informatiemodellering de structuur van de objecttypes in een chunk 
hebben vastgelegd, is het mogelijk dat we op zo’n chunk meerdere functionele chunks 
definiëren. Voor elk objecttype en binair feit die op de chunk terug te vinden is, kan een actie 
gedefinieerd worden. Wanneer we acties definiëren op een objecttype, is het gebruikelijk dat 
ook hiervoor een referentiesymbool wordt aangewend, ook voor de LOTs. Dit zijn de acties 
die op een functionele chunk kunnen voorkomen: 
 
- een NOLOT-instantie kan gecreëerd (NEW) of verwijderd (REMOVE) worden. 
- een LOT-instantie kan nieuw (=) zijn, gewijzigd (->) worden of verdwijnen (->Ø). 
- een binair feit dat de verbinding is tussen twee objecttypes kan ontstaan (+), wijzigen (+/-) 
of verdwijnen (-). 
 
Om deze acties op een ORM schema te noteren zijn een aantal extra symbolen toegevoegd 
aan de syntax. Deze zijn: 
 
! enkelvoudige selectie 
!! meervoudige selectie 
? enkelvoudige interactieve input 
?? meervoudige interactieve input 
= toekennen van waarden, bijvoorbeeld *t = ? 
-> wijzigen van waarden, bijvoorbeeld *t -> ? 
->Ø verwijderen van waarden, bijvoorbeeld *{p} -> Ø  
== test op gelijkheid van waarden 
is test op lidmaatschap van een objecttype 
exist test op het bestaan van een instantie van een objecttype 
NEW genereren van een instantie van het objecttype 
REMOVE schrappen van een instantie van het objecttype 

toevoegen van een feit 
schrappen van een feit 
wijzigen van een feit 

if, for each, and, or, not, union, minus,… kunnen gebruikt worden in expressies en hebben 
een betekenis zoals gewoonlijk 

 
 

+ 
- 

+/- 
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Figuur 14: ORM - Functional Modeling 
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2.2.3.3 Navigational Modeling 
 
De basis bij de modellering van de navigatie is het concept link dat nodes verbindt met 
elkaar. Deze verbinding kan uni- of bidirectioneel zijn. Om de toegang tot de nodes in te 
perken kan een conditie aan de link gekoppeld worden. Er zijn diverse soorten links te 
onderscheiden [8]. 
 
In de eerste plaats zijn er de Structural Links, waarmee men de delen van de website voor 
een bepaalde audience klasse kan bereiken. Zo’n deel van een website (subsite), waar alle 
nodige informatie en functionaliteit voor een bepaalde audience klasse te vinden is, wordt 
een track genoemd. Ook worden deze links gebruikt om de taakmodellen voor een audience 
klasse binnen een track met elkaar te verbinden. 
 
Voor elke audience klasse zijn er tijdens de informatiemodellering van het conceptueel 
ontwerp per elementaire taak chunks gedefinieerd. Nadat een chunk is uitgebreid met 
functionele specificaties wordt deze opgenomen in een component. Zo’n component moet 
dan overeen komen met een elementaire taak. Aangezien een elementaire taak deel 
uitmaakt van een taakcompositie, is het nodig dat we een taakmodel kunnen opmaken die uit 
de diverse componenten bestaat. De links die deze componenten samenhouden heten 
Process Logic Links. 
 
We nemen aan dat de structurele link die toegang verschaft tot een track en tot een 
taakmodel van die track, geen toegang verschaft tot een component die met een elementaire 
taak van het taakmodel correspondeert. Deze informatie kunnen we terugvinden door de 
process logic links die bij een taakmodel horen te onderzoeken. 
 
Ook zijn er links die ontstaan omdat het gewenst is dat de verbinding tussen een aantal 
begrippen een navigatiemogelijkheid moet inhouden. Bijvoorbeeld het feit dat een 
organisatie jobs heeft, zou moeten aanleiding geven tot een vlotte navigatie tussen die twee. 
Zo'n link heet Semantic Link en verbindt de twee chunks op basis van de relatie tussen 
concepten in het domein (de link wordt gelegd tussen de objecttypes in de chunks). Door 
een semantische link te definiëren hoeft de navigatie tussen de componenten, waar de 
gelinkte chunks gebruikt worden, niet expliciet gedefinieerd te worden. 
 
Tenslotte zijn er de Navigational Aid Links, die strikt gezien niet nodig zijn om informatie of 
functionaliteit te bereiken, maar die de navigatie doorheen de website moeten 
vergemakkelijken en de bruikbaarheid van de website moeten bevorderen. Voorbeelden van 
Navigational Aid Links zijn Home, Landmark, Top of Page, Bottom of Page, First Page, Last 
Page, Next Page, Previous Page,... 
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Figuur 15: ORM - Navigational Modeling 
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2.2.4 Implementation Design 
 
2.2.4.1 Page Design 
 
In deze fase worden de componenten en hun links op een pagina geplaatst. Het kan zijn dat 
er meerdere pagina’s ontworpen worden waar dezelfde component wordt gebruikt. Dit is 
bijvoorbeeld het geval wanneer we de gebruikersinterface ontwerpen voor diverse 
randapparaten. De hoeveelheid informatie die kan voorgesteld worden op de diverse 
randapparaten kan verschillen. 
 
Het feit dat vele websites in meerdere talen zijn opgesteld, hebben we voorzien door het type 
Text taalafhankelijk te maken. Een tekstblok, een paginatitel en een label worden als subtype 
van het taalonafhankelijk type TextItem gemodelleerd. Sommige teksten bevatten ingebedde 
objecten die overeen komen met een object binnen WSDM. Dit is het geval wanneer de af te 
beelden waarde afkomstig is van een objecttype (en dus uit de database moet komen) of 
wanneer de waarde een link is die diverse componenten met elkaar verbindt. Wanneer een 
ingebed object niet correspondeert met een objecttype zullen start- en eindpositie 
verschillend moeten zijn en zal het ingebed object moeten overeenkomen met een link. 
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Figuur 16: ORM - Page Design 
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Het tekstblok wordt gekoppeld aan een intern component. 
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Figuur 17: tekstblok voor een intern component 

 
 
Aan een objecttype wordt een label gekoppeld. 
 
 
 

ObjectType

(ObjectTypeId)
/hasis of

Label

 
Figuur 18: label voor een objecttype 
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2.2.4.2 Presentation Design 
 
In deze fase wordt de opmaak en de stijl van de pagina gedefinieerd. Het komt erop neer dat 
voor elk element op de pagina een bepaalde manier van voorstelling wordt gedefinieerd. Het 
kan zijn dat de opmaak verschillend is afhankelijk van de audience klasse (en hun 
karakteristieken) aan wie de pagina moet voorgesteld worden. 
 
Uiteraard is dit ontwerp eveneens afhankelijk van het type en de mogelijkheden van het 
randapparaat. Omdat we hier rechtstreeks een beroep zullen doen op de beschikbare 
technologieën, zullen we geen ORM schema van de fase van Presentation Design opstellen.  
 
 
 



 28 

2.2.4.3 Database Design 
 
De chunks die opgemaakt zijn in de fase van de informatiemodellering, moeten gelinkt en 
samengevoegd worden tot één conceptueel datamodel. Door op het conceptueel model een 
transformatie algoritme uit te voeren, bekomt men het relationeel model [4]. Op basis van de 
onderstaande voorbeelden gaan we na hoe de NOLOTs, de LOTs en de binaire feiten 
worden gemapt naar een relationeel model bestaande uit tabellen en kolommen van die 
tabellen. 
 
 

has
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(RoleNumber)

Name

has
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has

UserId

has

Password

U

 
Figuur 19: NOLOT mappen naar één of meerdere tabellen 

 
NOLOTs worden meestal gemapt naar één tabel, maar het kunnen er ook meerdere zijn. In 
het bovenstaande voorbeeld zou men kunnen beslissen om de studentinformatie in twee 
tabellen te plaatsen: één met de login-gegevens en één met de studentgegevens. 
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Figuur 20: meerdere NOLOTs mappen naar één tabel 

 
 
Het kan ook zijn dat een NOLOT niet wordt gemapt naar een afzonderlijke tabel maar 
samengenomen wordt met een andere NOLOT. In het bovenstaande voorbeeld kunnen we 
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Login samennemen met User. Ook kunnen we een supertype samennemen met zijn 
subtype(s). Zo kan User en Student enerzijds en User en Lecturer anderzijds 
samengenomen worden. 
 
LOTs worden steeds gemapt naar een kolom van een tabel per binair feit waarmee ze 
gekoppeld zijn aan een NOLOT. Als een LOT of een combinatie van LOTs gekozen wordt 
als primaire referentie van een NOLOT zullen deze als primary key in de tabel voorkomen en 
kan het zijn dat die in gerelateerde tabellen voorkomen als foreign key. In het voorbeeld zal 
UserId de primary key zijn van User en zal UserId als foreign key voorkomen in Student en in 
Lecturer. 
 
Tenslotte zijn er de binaire feiten die een m-op-n relatie definiëren tussen twee objecttypes. 
Dergelijke feiten worden eveneens gemapt naar een tabel. Een link met een NOLOT zal de 
kolommen van de primary key van deze NOLOT als foreign key implementeren en een link 
met een LOT zal gewoon deze als kolom implementeren. Alle kolommen maken deel uit van 
de primary key. In het voorbeeld wordt het binair feit tussen Student en Course gemapt naar 
een aparte tabel met de kolommen RoleNumber en CourseId, die de primary key wordt en 
respectievelijk de foreign key zijn naar de tabellen Student en Course. 
 
Het onderstaande schema vat onze conclusies samen. Voor een volledige en formele 
beschrijving van het mappingsalgoritme van ORM naar het relationeel model wordt verwezen 
naar [4]. 
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Figuur 21: ORM - Database Design 
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2.3 Afbakening van de WSDM meta-informatie 
 
Van de meta-informatie die in de vorige paragrafen is verzameld, is slechts een deel 
bruikbaar voor de automaat die de implementatiefase van WSDM zal moeten regelen. De 
overige informatie kan wel gebruikt worden om een volledige CASE-tool rond WSDM te 
bouwen. 
 
Om dit na te gaan kunnen we starten via de track van de audience klasse Visitor. We kunnen 
in het meta-informatiesysteem opzoeken via welke link we op deze track kunnen geraken. 
Deze link duidt tevens aan welke componenten er moeten toegankelijk gemaakt worden. 
 
In het geval van een intern component komen we terecht in een functionele chunk waar 
gegeven is welke LOTs, NOLOTs en feiten er terug te vinden zijn en welke acties erop 
gedefinieerd zijn. Om te weten te komen waar die informatie terug te vinden is in het 
informatiesysteem, hebben we in de fase van de Database Design de tabellen en de 
kolommen aangeduid. Correspondeert een NOLOT met meerdere tabellen dan kunnen we 
bijvoorbeeld aan de hand van een relationele equijoin de informatie terugvinden en filteren 
we de kolommen eruit die niet bij een LOT van de functionele chunk horen. Hetzelfde geldt 
voor de tabellen die horen bij een m-op-n binair feittype. 
 
Vervolgens moet de pagina waarop de component werd geplaatst afgebeeld worden. Een 
component wordt doorgaans op één pagina geplaatst, maar als we meerdere devices willen 
ondersteunen kunnen dit er meerdere zijn. Nadat de pagina via de specificaties van het 
Presentation Design is opgemaakt kunnen we ze afbeelden. Staan er echter meerdere 
componenten op deze pagina, dan moeten eerst deze componenten op dezelfde manier als 
de eerste component worden opgebouwd vooraleer de pagina kan afgebeeld worden. We 
merken op dat alle gevonden links eveneens moeten afgebeeld worden op de pagina, zodat 
die toegang kunnen verschaffen tot een andere track, een andere component, een locatie op 
de pagina,... 
 
Een alternatief startpunt voor het opbouwen van een pagina is één pagina aanduiden als 
startpagina en zo alle componenten opbouwen op dezelfde manier als hierboven 
beschreven. 
 
 
2.4 Werking van de webserver 
 
De weg die gevolgd werd om de nuttige meta-informatie af te bakenen, is dezelfde als deze 
die door de automaat zal moeten gevolgd worden om te bepalen welke pagina er naar het 
randapparaat gestuurd moet worden. 
 
Per pagina vinden er doorgaans twee processen plaats. Eerst en vooral is er het proces dat 
de pagina moet voorbereiden. Naast de informatie die eerder een statische inhoud heeft, zal 
er inhoud uit een databank moeten opgehaald worden. Wanneer de pagina samengesteld 
werd kan ze aan de bezoeker van de website getoond worden. Deze kan eventueel 
informatie invullen of aanpassen en zal de interactie afsluiten door bijvoorbeeld op een link of 
op een button te klikken. Het tweede proces zal de interactie moeten verwerken. Dit proces 
zal meestal mutaties op de databank uitvoeren. Wanneer de verwerking is beëindigd zal het 
proces aangeroepen worden dat de volgende pagina moet voorbereiden. 
 
Momenteel is het zo dat de meta-informatie in WSDM niet alle functionaliteit op de website 
beschrijft. Dit is eigenlijk ook niet de bedoeling van WSDM. Om de ontbrekende 
functionaliteit aan te vullen zijn er twee mogelijkheden. De eerste manier is dat we op basis 
van de meta-informatie stukken applicatiecode laten genereren in één of andere taal voor 
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één of ander platform. In dit geval kan de programmeur na de codegeneratie de ontbrekende 
functionaliteit aanvullen. Het grote nadeel is dat dit dan voor elk te ondersteunen platform 
moet gebeuren maar, erger, in het geval van een aanpassing van de meta-informatie de 
applicatie opnieuw moet gegenereerd worden en de toegevoegde code meestal verloren is. 
De tweede manier zal het gedeelte van de functionaliteit van applicatie dat in het meta-
informatiesysteem is beschreven uitvoeren. Voor de ontbrekende functionaliteit zal een 
beroep gedaan worden op een geprogrammeerd stuk code. Dit kan in het meta-
informatiesysteem aangeduid worden. Om het uitvoeren van de applicatie te versnellen zou 
men kunnen opteren om de code op voorhand te genereren, maar om het bovenvermeld 
probleem te vermijden mag er nimmer geraakt worden aan de gegenereerde code. 
 
Op de onderstaande figuur is een voorbeeld te zien van processen die uitgevoerd worden 
wanneer een bezoeker de website bezoekt. Deze begint bijvoorbeeld met een request voor 
een form A. Als de websitebezoeker op die form gegevens heeft ingevuld of aangepast, 
worden die eerst verwerkt, gevolgd door een request voor form B. Indien van een form geen 
verwerking dient te gebeuren, kan onmiddellijk een request opgeroepen worden. Alle 
processen op de webserver raadplegen de meta-informatie van het WSDM-project en 
kunnen gegevens uit de database lezen of erin wegschrijven. 
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Figuur 22: werking van de webserver 
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3. Extensible Markup Language Specificaties 
 
 
3.1 Extensible Markup Language 
 
De Extensible Markup Language (XML) is een tekstgebaseerde standaard om data te 
beschrijven en kan dienen om gegevens uit te wisselen tussen verschillende platformen. Met 
behulp van tags wordt informatie in een gestructureerde vorm weergegeven. Deze vorm 
moet aan bepaalde specificaties voldoen om als geldig XML-document te worden 
beschouwd. Deze specificaties worden meestal in een Document Type Definition (DTD) 
vastgelegd, maar de mogelijkheden zijn er vrij beperkt. Een te overwegen alternatief voor 
DTD is XML Schema, een meta-XML formaat. XML Schema is veel rijker en daardoor veel 
bruikbaarder dan DTD: we kunnen datatypes aanwenden, namespaces toekennen aan de te 
gebruiken tags, geldigheidscontroles toevoegen,... In [11,12,13] kan meer informatie over 
XML en XML Schema gevonden worden. 
 
De laatste jaren zijn er heel wat XML specificaties ontwikkelend en nog steeds in 
ontwikkeling voor de beschrijving van een applicatie of een deel ervan en voor het 
beschrijven van de informatie die een analyse- en ontwerpmethode teweegbrengt. Het is dan 
ook nuttig om de bestaande formaten te bekijken, te evalueren en de bruikbaarheid binnen 
de implementatie van een WSDM-project na te gaan. 
 
 
3.2 XML voor een ORM Schema 
 
Om de informatie die vervat zit in een ORM Schema te bewaren als XML document, is reeds 
een formaat ontwikkeld aan de Vrije Universiteit Brussel door het STARLab-onderzoeksteam 
[14, 15], dat onder leiding staat van Prof. Dr. Robert Meersman. 
 
Momenteel is het zo dat bij het bewaren van een ORM Schema, wanneer ze ontworpen 
wordt in een bepaalde CASE-tool, het formaat eigendomsgebonden en bijgevolg moeilijk 
uitwisselbaar is. Indien de ene CASE-tool goede tekenfuncties heeft terwijl de andere meer 
genereermogelijkheden heeft, kunnen we normaal gezien die twee voordelen niet met elkaar 
verenigen. 
 
Het doel van ORM-ML is om die uitwisseling van een ORM Schema onder verschillende 
programma’s gemakkelijk te realiseren. 
 
De strategie die gevolgd werd om de ORM-ML te bekomen wordt in [16] uitgelegd. 
 
Aangezien sommige begrippen in WSDM ruimer gedefinieerd zijn (zoals bijvoorbeeld 
Constraint), zullen we deze ORM-ML niet aanwenden. 
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3.3 XML voor het ontwerp van de presentatie 
 
Wanneer de informatie die we willen afbeelden in een XML formaat staat, is het mogelijk om 
Extensible Stylesheet Language (XSL) te gebruiken om de presentatie te realiseren. 
 
XSL is een combinatie van drie technologieën die door het W3C worden aanbevolen: XSL 
Transformations (XSLT), XML Path Language (XPath) en XSL Formatting Objects (XSL-FO). 
Met XSLT is het mogelijk om transformaties te definiëren waar XPath gebruikt wordt om de 
delen van de oorspronkelijke XML te benaderen. In XSLT kunnen bijvoorbeeld 
HTML/XHTML-tags staan die herhaald moeten worden. Hiervoor kan dan een specifieke 
XSLT instructie gebruikt worden. 
 
Het onderstaand voorbeeld toont een XSL template die met behulp van XPath de elementen 
uit de XML haalt en ze binnen HTML/XHTML tags plaatst. Let op de XSLT instructies for-
each en value-of en de XPath-strings “catalog/cd”, “title/” en “artist/”. De verwijzing naar de 
template die voor de presentatie zorgt, gebeurt in het XML document die de data bevat. 
Deze is terug te vinden op de volgende pagina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 23: XSL voor transformatie XML naar HTML/XHTML 

 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" 

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
<xsl:template match="/"> 
  <html> 
  <body> 
    <h2>CD Collection</h2> 
    <table border="1"> 
      <tr bgcolor="#9acd32"> 
        <th align="left">Title</th> 
        <th align="left">Artist</th> 
      </tr> 
      <xsl:for-each select="catalog/cd"> 
      <tr> 
        <td><xsl:value-of select="title"/></td> 
        <td><xsl:value-of select="artist"/></td> 
      </tr> 
      </xsl:for-each> 
    </table> 
  </body> 
  </html> 
</xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
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Figuur 24: XML met verwijzing naar XSL 

 
Wanneer we het XML document openen met een browser krijgen we niet de rauwe data te 
zien maar een opgemaakt document zoals hieronder gegeven. 
 
 

 
Figuur 25: resultaat van transformatie van XML naar HTML/XHTML 

 
 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="cdcatalog.xsl"?> 
<catalog> 
  <cd> 
    <title>Empire Burlesque</title> 
    <artist>Bob Dylan</artist> 
  </cd> 
  <cd> 
    <title>The Rising</title> 
    <artist>Bruce Springsteen</artist> 
  </cd> 
  . 
  . 
</catalog> 
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In het voorbeeld zou CSS kunnen gebruikt worden om de opsplitsing in structuur en 
presentatie nog beter te realiseren. 
 
Er is echter ook nog XSL-FO, waarmee een conceptuele formattering aan het XML 
document kan toegevoegd worden. XSL-FO is gebaseerd op het werk van Cascading Style 
Sheets 2 (CSS2) en van Document Style Semantics and Specification Language [17]. 
 
Om de informatie voor te stellen zal een zogenaamde XSL Formatter moeten ingeschakeld 
worden. Op de onderstaande figuur is te zien hoe het XML document wordt getransformeerd 
in een XML document waar bijvoorbeeld abstracte XSL-FO tags toegevoegd zijn zodat een 
XSL Formatter op basis van deze tags een bepaalde voorstelling van de data kan doen. 
 
 

 
Figuur 26: XSL transformatie en concretisering XSL-FO via formatter 
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3.4 XML voor de beschrijving van de gebruikersinterface 
 
 
3.4.1 Diversiteit aan bestaande formaten 
 
Om de gebruikersinterface te beschrijven in XML, zijn er reeds vele formaten in omloop 
[24,29]. We dienen deze formaten dan ook te evalueren zodat we een gegronde keuze 
kunnen maken voor de toepassing binnen WSDM. Eén van de belangrijkste aspecten voor 
de evaluatie is dat een formaat de vele technologieën, in belangrijke mate de 
internettechnologieën, kan ondersteunen en dat daarbij de gebruikersinterface op een 
gelaagde manier wordt beschreven: het implementeren van een nieuwe technologie mag 
immers niet impliceren dat de volledige XML beschrijving van onze user interfase moet 
herzien worden. Vooraleer we de diverse formaten evalueren, gaan we na welke 
eigenschappen gebruikersinterfaces hebben en hoe we die kunnen indelen. 
 
 
3.4.2 Eigenschappen van een gebruikersinterface 
 
3.4.2.1 Intentie van een gebruikersinterface 
 
Een gebruikersinterface heeft als doel te communiceren met een gebruiker. Nadat een 
interactie heeft plaatsgevonden bevindt het informatiesysteem zich meestal in een nieuwe 
toestand. Welke device er gebruikt werd en hoeveel keer het informatiesysteem aan de 
gebruiker gevraagd heeft te antwoorden doet er niet toe, de intentie van de interactie is 
dezelfde. 
 
3.4.2.2 Structuur van een gebruikersinterface 
 
Op een gebruikersinterface staan de diverse controls of componenten in een 
compositiestructuur. Op deze structuur kan afgelezen worden hoe de ene control uit andere 
controls bestaat. Als voorbeeld nemen we  een dialog met daarop een radio group, een 
checkbox en een multiline textarea. De radio group zelf heeft radio buttons, een multiline 
textarea heeft een scrollbar en een textzone, enz... Uiteraard kunnen er per intentie 
meerdere structuren ontworpen worden. Denken we daarbij aan een computerscherm, het 
scherm van een PDA of van een draagbare telefoon, dan is het een realiteit dat de structuur 
telkens anders is. 
 
Het is aangewezen om nog een verdere opdeling te maken in abstracte en concrete  
componenten voor de gebruikersinterface. We zouden kunnen specificeren dat een interactie 
bestaat uit een aantal abstracte selectcomponenten, afbeeldcomonenten en 
invulcomponenten. De structuur van de interface wordt beschreven maar de concretisering 
van de interface zal op een later tijdstip gebeuren wanneer we weten met welke device de 
interactie zal gebeuren. Stel dat we een selectcomponent willen, dan zal het natuurlijk 
afhankelijk zijn van de aard van de device (beeldscherm, geluid,…) welke control er gekozen 
wordt: een radiogroup, een list, een aantal buttons,… of een stem die de keuzes laat 
weerklinken. Misschien is het haalbaar om de device zelf te laten beslissen over de 
concretisering? 
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3.4.2.3 Inhoud die hoort bij een control 
 
Dit is een eventuele mapping van de control naar het informatiesysteem. Dit kan zowel een 
enkelvoudig als een samengestelde control zijn. Voorbeelden van een enkelvoudige control 
zijn een invulveld of check box die corresponderen met een kolom van een tabel. Een 
samengestelde control is bijvoorbeeld een radiogroup die zelf bestaat uit buttons maar het is 
de groep die correspondeert met een kolom van een tabel. Tenslotte zijn er ook controls die 
helemaal niet (een dialog) of soms niet (een button) corresponderen met informatie. 
 
3.4.2.4 Uitzicht of voorkomen van een control 
 
Deze klasse van eigenschappen bepaalt hoe de control er uit moet zien. Het gaat hier louter 
om het visuele aspect. De eigenschappen in verband met het uitzicht van een control zijn de  
meest-platformafhankelijke. 
 
3.4.2.5 Functionaliteit van een control 
 
Op een control kunnen er verschillende events plaatsvinden en afhankelijk van de events 
moet een bepaalde handeling gebeuren. Hier zal er tevens een koppeling moeten gebeuren 
met de functionaliteit van de applicatie. 
 
3.4.2.6 Internationalisering 
 
Hiermee duiden we aan hoe de control wordt afgebeeld afhankelijk van de taal of het land 
waarin de gebruiker zich bevindt. Duidelijke voorbeelden zijn string (label, omschrijving, 
titel...), datum, munteenheid, decimaal teken,... 
 
Omdat er hier een verschil is in informatieoverdracht naar de gebruiker en dit dus veel verder 
gaat dan het bepalen van het uitzicht, beschouwen we dit apart. 
 
 
3.4.3 Korte bespreking van de bestaande formaten 
 
3.4.3.1 Alternate Abstract Interface Markup Language (AAIML) 
 
Deze taal maakt deel uit van het Alternate Interface Access Protocol (AIAP) project dat door 
het V2 technisch comité van de InterNational Committee for Information Technology 
Standards (INCITS) wordt uitgewerkt [18]. De bedoeling is om de communicatie tussen  
toestellen, zoals onder meer een videorecorder, copieermachine, lift en veiligheidsysteem 
enerzijds en een universeel gebruikerstoestel (Universal Remote Console genoemd) 
anderzijds, te realiseren. 
 
De bedoeling is dat de fabrikant van het toestel dat de functionaliteit moet ondersteunen de 
interface op die abstracte standaardmanier kan beschrijven zodat men van deze abstracte 
specificatie gebruik kan maken bij het (al dan niet automatisch) specificeren van de 
gebruikersinterface voor om het even welk gebruikerstoestel: PDA, computer, klassieke 
telefoon, brailletoestel,... [28] 
 
Aangezien het doel van deze interfacebeschrijving zich niet zozeer focust op 
gebruikersapplicaties, wordt de toepasbaarheid ervan niet verder onderzocht. 
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3.4.3.2 Abstract User Interface Markup Language (AUIML) 
 
Deze taal beschrijft de intentie of semantiek van een communicatie en niet de manier waarop 
die moet worden voorgesteld. Dit laat toe om de informatieoverdracht te ontwerpen zonder 
rekening te houden met het toesteltype waarop dit moet gebeuren. Wanneer de intentie van 
de communicatie is beschreven in AUIML heeft men in principe per toesteltype één XSLT 
nodig om een concrete interface te bekomen. De visualisatie wordt op elk toesteltype door 
een automaat (ook renderer genoemd) geregeld. 
 
De ontwikkeling ervan gebeurde door de IBM Ease of Use Group, waarbij de heer Roland 
Merrick een sleutelrol speelde, maar wordt niet meer verdergezet. De specificatie werd door 
het W3C als input genomen voor XForms [19]. 
 
3.4.3.3 Extensible Interface Markup Language (XIML) 
 
XIML is bedoeld om de volledige levenscyclus van een gebruikersinterface te ondersteunen: 
van ontwerp, ontwikkeling, werking tot en met de evaluatie. De specificatie werd uitgedacht 
en wordt gebruikt door het XIML forum [20] dat uit diverse instituten en bedrijven bestaat, 
maar vooral gestuurd wordt door RedWhale Software. XIML is gebaseerd op het onderzoek 
in de volgende domeinen: (i) model-based interface development, (ii) user-interface 
management systems en (iii) knowledge representation of domain ontologies [21]. Het is 
eveneens een gelaagd model dat een duidelijke afscheiding tussen de abstracte en de 
concrete gebruikersinterface beoogt en bijkomende eisen heeft inzake de ondersteuning van 
knowledge-based systems. Om XIML te gebruiken dient een licentieovereenkomst met 
RedWhale Software afgesloten te worden. 
 
Een belangrijke opmerking is dat XIML ook de beschrijving van taakmodellen ondersteunt. 
Het lijkt er dan op dat XIML de uitgebreidste XML specificatie is voor het ontwerp van 
gebruikersinterfaces. Aangezien WSDM een eigen notatie heeft uitgewerkt voor de 
beschrijving van de functionaliteit van processen in de vorm van een functional chunks, zal 
vermoedelijk een deel van XIML niet gebruikt kunnen worden. Ook het feit dat het formaat 
eigendomsgebonden is, is een nadeel. 
 
3.4.3.4 Extensible User Interface Markup Language (XUL) 
 
In deze taal, die door The Mozilla Community werd ontworpen als onderdeel van het 
XPToolkit project, is het eveneens mogelijk om gebruikersinterfaces op een gelaagde manier 
te beschrijven. Voor de beschrijving van de inhoud en structuur is er een eigen set van XML-
tags. Voor de visualisatie wordt CSS gebruikt. De functionaliteit van een control wordt o.m. in 
JavaScript beschreven en is dus niet universeel. Voor de internationalisatie van de controls 
worden DTD’s gebruikt [22]. 
 
Doordat slechts een deel van de beschrijving van de gebruikersinterface declaratief is, zullen 
we de bruikbaarheid van dit formaat niet verder onderzoeken. 
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3.4.3.5 User Interface Markup Language (UIML) 
 
Deze specificatie wordt door het OASIS UIML technisch comité uitgewerkt. De input werd 
vooral verzorgd vanuit het Virginia Polytechnic Institute en Harmonia. Het is een gelaagd 
model dat zich baseert op het Meta-Interface Model [23] en een UI opdeelt in volgende 
aspecten: rendering of mapping naar een concreet UI component, de structuur of compositie 
van de interface, de stijl van de presentatie, de inhoud, het gedrag en de functionaliteit van 
de control en het regelen van de communicatie met de applicatie [23,24]. Er bestaat een 
veelheid aan vocabularia om de concrete mapping te doen van de controls naar een 
bepaalde taal: Java, C++, VoiceXML, WML, (X)HTML - (X)Forms, CSS,... Dit formaat zullen 
we in een volgende paragraaf nader onderzoeken. 
 
3.4.3.6 XForms 
 
XForms, dat door het W3C wordt vooropgesteld, is de opvolger voor HTML Forms dat een 
verbetering voorziet inzake het afhandelen van webrequests. XForms zou op vele vlakken de 
ideeën van AUIML hebben overgenomen [19]. Alhoewel er in diverse bronnen opmerkingen 
geformuleerd staan over het gebruik van XForms of over de beperkingen die XForms inhoudt 
[24,25], zijn deze in geen enkel recent gepubliceerd wetenschappelijk document, dat dateert 
van na de candidate release [26], bevestigd. In vergelijking met UIML zouden de interfaces 
die beschreven kunnen worden met XForms een strikte deelverzameling moeten zijn van 
deze die beschreven kunnen worden met UIML [24]. 
 
Aangezien dit formaat zich niet beperkt tot de gebruikersinterface van een webbrowser en 
door het W3C wordt ondersteund, zullen we ook dit formaat in een volgende paragraaf aan 
een verder onderzoek onderwerpen. 
 
3.4.3.7 XHTML 
 
XHTML 1.0 is het XML equivalent van HTML 4.01 [30,31,32]. De bedoeling is een einde te 
maken aan de browserafhankelijkheid van de interpretatie van HTML-documenten. Vele 
documenten voldoen niet meer aan de standaard omdat de opsteller niet altijd verplicht is om 
de juiste syntax te volgen: de ene browser tolereert afwijkingen, terwijl de andere strikter is. 
Zo kan het zijn dat de weergave van een HTML-document met bijvoorbeeld Microsoft 
Internet Explorer geen problemen geeft, terwijl dit bijvoorbeeld met Netscape niet wordt 
weergegeven zoals bedoeld. 
 
Aangezien dit XML formaat de gebruikersinterface niet generiek beschrijft maar zich toespitst 
op de weergave met behulp van webbrowsers, is het niet geschikt. 
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3.4.4 Keuze van een geschikt formaat 
 
Het is niet evident om de XML formaten die in omloop zijn voor de beschrijving van 
gebruikersinterfaces op het eerste zicht te evalueren. Het is een snel evoluerende 
technologie en het kan zijn dat een publicatie, ook al is deze wetenschappelijk gebaseerd, 
achterhaald is. Ook gebeurt het dat bronnen elkaar tegenspreken of tenminste de één 
beweert dat een aspect niet is geïmplementeerd, terwijl de andere beweert dit wel het geval 
is. Het is dus perfect mogelijk dat ze het hebben over een andere versie. 
 
Op basis van de doorgenomen literatuur en publicaties, werden drie formaten geschikt 
bevonden: XIML, UIML en XForms. XIML is zeer uitgebreid en gaat veel verder dan enkel de 
interfacebeschrijving. We zouden de toepasbaarheid van de XIML task modeling binnen 
WSDM kunnen verifiëren maar omdat er andere niet-proprietaire formaten zijn die wel aan 
de eisen voldoen, weerhouden we XIML niet. UIML voldoet volgens ons het meest aan de 
verwachtingen van de Presentation Design voor universele user interfaces. Anderzijds, 
indien de opmerkingen jegens XForms kunnen weerlegd worden, zou ook XForms een 
kandidaat kunnen zijn. Om een gegrond oordeel te kunnen vellen, zullen we deze twee 
formaten gedetailleerder bekijken. 
 
3.4.4.1 User Interface Markup Language (UIML) van nabij bekeken 
 
Specificatie 
 
Een belangrijk aspect bij het gebruik van UIML is dat het de interface beschrijft zonder zich 
te richten tot een bepaalde metafoor voor een gebruikersinterface: gebeurt de communicatie 
van computer tot gebruiker met behulp van scherm (grafisch, niet-grafisch, groot, klein), 
afdruk op papier, stem, geluidssignalen,... en van gebruiker tot computer met behulp van 
toetsenbord, telefoontoetsen, touch screen, handschrift, stem,... in UIML kan het allemaal 
beschreven worden. Om dit te realiseren worden zeer generieke tags gebruikt, die in lagen 
onderverdeeld worden. Om met die generieke tags een concrete gebruikersinterface te 
maken, zijn er vocabularia ontwikkeld voor de diverse randapparaten.   
 
Vanaf versie 2.0 baseert UIML zich op het Meta-Interface Model (of kortweg MIM) dat in [23] 
werd geïntroduceerd. Dit deelt de gebruikersinterface op in zes lagen.  
 

 
Figuur 27: MIM toegepast in UIML 
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<?xml version="1.0"> 
<!DOCTYPE uiml PUBLIC 
"-//Harmonia//DTD UIML 3.0 Draft//EN" 
"http://uiml.org/dtds/UIML3_0a.dtd"> 
<uiml xmlns=’http://uiml.org/dtds/UIML3_0a.dtd’> 
<head>        ... </head> 
<template>    ... </template> 
<interface> 
     <structure>   ... </structure> 
     <style>       ... </style> 
     <content>     ... </content> 
     <behavior>    ... </behavior> 
</interface> 
<peers> 
     <logic>       ...</logic> 
     <presentation>...</presentation> 
</peers> 
</uiml> 

Het voornaamste verschil tussen versie 2.0 en 3.0 is een kleine wijziging van de syntax. Er 
zijn enkele nieuwe tags toegevoegd, soms ter vervanging van oudere en de mogelijkheden 
van een aantal tags zijn uitgebreid. Het uitgangspunt van MIM werd behouden [34]. 
 
De samenvatting van de syntax is deze van versie 3.0. De illustratie is van versie 2.0, omdat 
van 3.0 er weinig concrete voorbeelden zijn teruggevonden. Ook enkele UIML-tools, die 
verder bij de illustratie ter sprake zullen komen, werken nog niet met die versie. 
 
Syntax 
 
Het raamwerk van een UIML-document bevat de volgende delen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De meta-informatie van UIML 3.0 is zowel beschikbaar in DTD 
(http://www.uiml.org/dtds/UIML3_0a.dtd) als XSD (http://www.uiml.org/xsds/UIML3_0a.xsd). 
Merk op dat de definitieve release van 3.0, op het ogenblik van het schrijven van deze thesis, 
nog niet gebeurd is. 
 
Korte uitleg van de tags binnen <uiml>: 
 
<head> is optioneel en wordt gebruikt om meta-informatie te specificeren, zoals onder 

meer auteur, datum, versie en beschrijving. 
<template> laat toe dat de ontwerper van een gebruikersinterface componenten kan 

aanduiden die herbruikt kunnen worden in hetzelfde of in een ander UIML-
document. Een voorbeeld dat in [34,36] wordt aangehaald is de beschrijving 
van een form voor het ingeven van de gegevens van een creditcard. Naar 
deze beschrijving kan dan in diverse UIML-beschrijvingen van 
gebruikersinterfaces verwezen worden. 

<interface> beschrijft de delen van één gebruikersinterface op een abstracte manier en  
wordt verder onderverdeeld in <structure>, <style>, <content>, <behavior>, 
die allen meerdere keren kunnen voorkomen binnen <interface>. 

Figuur 28: raamwerk UIML document 
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<peers> beschrijft de raakvlakken van de gebruikersinterface met de applicatie en de 
mapping naar de concrete controls. Dit gebeurt respectievelijk binnen <logic> 
en <presentation>. 

 
Korte uitleg van de tags binnen <interface>: 
 
<structure> duidt de compositie van elementen van een gebruikersinterface aan. Per 

<interface> kan <structure> meerdere keren voorkomen. Dit is gebruikelijk als 
we een interface willen ontwerpen die, afhankelijk van het randapparaat 
waarmee er gecommuniceerd zal worden, een andere compositie laat zien. 

<style> definieert de kenmerken die de stijl bepalen hoe de control zal voorgesteld 
worden aan de gebruiker. Voorbeelden zijn lettertype, kleur, layout, 
toonhoogte, geluidssterkte,... De betekenis van een stijlkenmerk wordt pas 
tijdens de mapping aan het kenmerk gekoppeld. Vanzelfsprekend zijn er 
meerdere stijlen per <interface> mogelijk. 

<content> bepaalt de waarde die aan een kenmerk van een control moet gekoppeld 
worden. Als de waarde van zo’n kenmerk afhankelijk is van een situatie, kan 
<content> meerdere keren voorkomen. Dit biedt eveneens een oplossing voor 
het probleem van internationalisatie of hoe iets moet voorgesteld worden 
afhankelijk van de taal en het land. 

<behavior> specificeert hoe de gebruikersinterface moet reageren op de acties van een 
gebruiker. De tag <behavior> bestaat uit meerdere <rule>’s, die op zich 
kunnen onderverdeeld worden in <condition> en <action>. 

 
Korte uitleg van de tags binnen <rule> van <behavior>: 
 
<condition> duidt aan welke abstracte event er moet plaatsvinden opdat hetgeen bij 

<action> staat vermeld zal uitgevoerd worden. Naast de event kan een 
logische expressie toegevoegd worden waar waarden van kenmerken worden 
getest. Zo zullen de acties pas uitgevoerd worden wanneer die expressie als 
waar wordt geëvalueerd. 

<action> bevat een opsomming van hetgeen moet uitgevoerd worden. Een actie kan 
intern zijn of, met andere woorden, betrekking hebben op de elementen van 
het UIML-document zelf. Een externe actie is het uitvoeren van een script of 
programmacode.  

 
Korte uitleg van de tags binnen <peers>: 
 
<presentation> doet de mapping van alle abstracte namen die gebruikt werden in <interface> 

naar de concrete, voor de gebruikersinterface, platformafhankelijke 
componenten, eigenschappen, events, methoden voor de componenten, 
enz... binnen één vocabulary. Willen we de interface beschikbaar stellen voor 
meerdere platformen, dan zijn meerdere <presentation>'s nodig. Binnen 
<presentation> wordt <d-class> gebruikt voor de mapping van één abstracte 
naam, die dan verder nog kan opgedeeld worden in <d-method>'s, 
<d-property>'s, <event>'s, <listener>'s. 

<logic> doet de mapping van alle abstracte namen voor de externe acties die gebruikt 
werden in <interface> naar de concrete programmacode die uitgevoerd moet 
worden. Binnen <logic> wordt <d-component> gebruikt voor de mapping van 
één externe actie naar de programmacode. Binnen <d-component> kunnen 
een aantal <d-method>'s gebruikt worden voor de mapping naar een methode 
van de component. 
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Indien er concrete namen gebruikt zijn binnen <interface>, is een mapping niet nodig. In dit 
geval moeten we enkel in <presentation> de vocabulary aanduiden. 
 
Voor meer informatie over de syntax en mogelijkheden van UIML wordt verwezen naar 
[33,34,36]. 
 
Illustratie 
 
Het voorbeeld handelt over de ingave van een kredietkaartnummer. De gebruikersinterface 
wordt beschreven in UIML, waarvan de volledige code wordt weergeven in bijlage B. De 
concrete mapping is gerealiseerd naar de Java AWT-klassen, naar WML en naar VoiceML. 
 
Het omzetten van UIML naar platformspecifieke code kan op diverse manieren gebeuren. De 
statische manier is dat de UIML-code op voorhand is omgezet naar platformspecifieke code. 
De dynamische manier is dat de omzetting tijdens de uitvoer van de applicatie gebeurt. Deze 
omzetting kan centraal door een interface-server, in dit geval een UIML-server, geregeld 
worden. Gebeurt de omzetting op de client, dan is dit de verantwoordelijkheid van een UIML-
renderer op de client. 
 
In het voorbeeld gebeurt de omzetting van UIML naar WML en VoiceML op de interface-
server. Voor de Java-AWT interface gebeurt de UIML-rendering op de client zelf. Dit wil 
zeggen dat UIML wordt geïnterpreteerd en wordt omgezet naar de juiste Java-methode-call.  
 

 
Figuur 29: Harmonia LiquidUI UIML Tool Suite RoadMap 
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Op de figuur op de vorige pagina is de reikwijdte van de werking van LiquidUI te zien. Naast 
de interface server, de vocabularies, de diverse renderers, is er eveneens een UIML 
generator, de UIML Authoring Tool, waar op een gebruiksvriendelijke manier een 
gebruikersinterface kan ontworpen worden met preview mogelijkheden voor de diverse 
platformen [35]. 
 
De concrete interfaces in een Java-window en op het display van een WML card zien er als 
volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 30: weergave op een Java Client 

 
Figuur 31: weergave op een WML card 

 
 
De derde interface is stem gebaseerd en zou het volgende tekstfragment kunnen zijn2: 
 
"Please, enter your credit card number en close the number with cross". 
 

                                                
2 Vermoedelijk is de gevonden UIML code niet compleet want er ontbreekt een label in <structure> en 
er zouden een aantal <content>’s moeten voorzien worden met de specifieke inhoud voor label per 
platform. 
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De volledige UIML code die de compositie van de twee schermen en de voice interface 
beschrijft, is terug te vinden in bijlage B. Hieronder geven we een aantal code fragmenten 
weer die de werking van de niveaus in UIML moet illustreren. 
 
Let vooral op de abstracte component AcceptNum van de klasse Accept, dat uiteindelijk drie 
verschillende concretiseringen heeft. Op dit uitgewerkt voorbeeld is te zien dat in UIML de 
naamgeving zich op drie niveau’s situeert: het eerste niveau is het abstracte niveau waarop 
een component deel uitmaakt van de compositie van de gebruikersinterface (b.v. Accept), 
het tweede niveau is datgene waar de component wordt gemapt naar een abstracte stijl (b.v. 
Button) en het derde niveau is de mapping naar een concreet, platformafhankelijk 
component (b.v. voor WML naar wml:DO, voor Java naar java.awt.Button en voor VoiceML 
wordt het component weggelaten). 
 

<part name="CreditContainer" class="CreditDialog"> 
<style> 

<proprety name="title">Credit Card Entry Form</property> 
</style> 
<part name="CreditNum" class="number"/> 
<part name="AcceptNum" class="Accept"> 

<style> 
<proprety name="content">Accept</property> 

</style> 
</part> 

</part> 
 
In het stijlopmaakgedeelte wordt de (abstracte) eigenschap rendering van de klasse Accept 
binnen MyCredit (de container voor de componenten die deel uitmaken van de interface) 
ingesteld op Button. 
 

<property name="rendering" part-class="MyCredit.Accept"> 
Button</property> 

 
Tenslotte wordt in het platformafhankelijk deel de mapping van Button gerealiseerd. 
 

<presentation name="WML"> 
... 
<component name="Button" maps-to="wml:DO type=’ACCEPT’"/> 
... 

</presentation> 
 

<presentation name="VoiceXML"> 
... 
<!-- Button does not have a rendering in Voice --> 
<component name="Button" maps-to=""/> 
... 

</presentation> 
 
<presentation name="Java-AWT"> 

... 
<component name="Button" maps-to="java.awt.Button"/> 
... 

</presentation> 
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Conclusie 
 
De manier waarop UIML de interface opbouwt voldoet aan de voorwaarden die zijn 
opgegeven in 3.4.1 en 3.4.2.: de interface wordt volledig abstract beschreven en wordt pas 
concreet in de platformafhankelijke code. 
 
De voorbeelden die werden teruggevonden zijn echter zeer eenvoudig en handelen meestal 
over een inputform, vandaar dat de vraag ontstond of men met UIML een interface kan 
opbouwen waar een overzicht op af te lezen is en waar men rechtstreeks op het overzicht 
aanpassingen kan doen, zoals door de meeste gebruikersinterfaces wordt ondersteund.  
 
 

 
 

Figuur 32: gebruikersinterface met herhalende elementen 

 
Vanaf versie 3.0 bestaat de mogelijkheid om in <part> een <repeat> in te lassen die, op 
basis van een ingestelde waarde, een aantal keer de <part>’s te herhalen. In <behaviour> 
kan een bepaald element uit de <repeat> geadresseerd worden. Ook geneste <repeat>’s zijn 
toegelaten. We kunnen dus besluiten dat UIML voldoet om de gebruikersinterface op te 
stellen binnen WSDM. 
 
Er zijn echter ook enkele opmerkingen te formuleren zoals de eigendomsgebonden 
renderers en het feit dat meer dan een jaar na de voorstelling van de draft versie van 3.0 er 
nog geen klare release is. Ook is, naar verluidt, de installer van de LiquidUI Authoring Tool 
nog niet compatibel met Java 1.4.1 [35]. 
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3.4.4.2 XForms van nabij bekeken 
 
Specificatie 
 
XForms [26] zou de volgende generatie van forms op het web moeten worden waarbij de 
data, de logica en de presentatie gescheiden zijn van elkaar. Bijkomend is het mogelijk om 
een event-driven model op declaratieve manier te specificeren. Om het een en ander te 
realiseren maakt XForms gebruik van andere XML-technieken zoals XML Events [37] en 
XPath [38]. Belangrijk te vermelden is dat een XForms document steeds moet geïntegreerd 
worden in een andere XML-gebaseerde Markup Language zoals SVG, XHTML of WML. 
 
De eerste laag beschrijft het model van de interactie en geeft aan welke gegevens er zullen 
moeten ingegeven worden. Hier kunnen ook types en geldigheidscontroles vastgelegd 
worden voor de data. Hier wordt ook aangegeven welke URI er dient aangesproken te 
worden. De tweede laag is de mapping van het model naar abstracte interfacecomponenten. 
We kunnen bijvoorbeeld aangeven dat de waarde van een item kan gekozen worden uit een 
lijst, maar hoe we die lijst zullen voorstellen, wordt nog niet vastgelegd. Ook de weer te 
geven inhoud kan conditioneel worden gespecificeerd, zodat bijvoorbeeld de problematiek 
omtrent internationalisatie kan opgelost worden. Tenslotte is er de derde laag die de events 
beschrijft die op het model zullen inwerken. Zij bepalen het gedrag van de form en laten toe 
dat de geldigheidsregels dynamisch kunnen ingesteld worden op basis van een conditie die 
al dan niet geldt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door de gelaagdheid is het mogelijk dat de interactie platformonafhankelijk kan beschreven 
worden. Aan de kant van de gebruiker moet een XForms processor de XForms beschrijving 
omzetten in een concrete gebruikersinterface. Na de interactie zal de XForms processor de 
data in een XML formaat terug naar de server moeten sturen. 
 
De versie XForms 1.0 is als kandidaat release voorgesteld op 12/11/2002 en op 1/8/2003 
door het W3C aanbevolen. De definitieve bekrachtiging zal niet lang meer op zich laten 
wachten. 
 

XHTML, WML, other... 

XForm1 

XForm2 

Model 

UI Controls 

Event Handlers 

Figuur 33: structuur van XForms 
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<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
      xmlns:xform="http://www.w3.org/2002/xforms"> 
<head> 
 <xform:model> 
  <xform:instance>  ... </xform:instance> 
  <xform:submission> ... </xform:submission> 
  <xform:bindings>  ... </xform:bindings> 
 </xform:model> 
</head> 
<body> 
 ... 
 <xform:select1> 
  <xform:choices> 
   <xform:item> ... </xform:item> 
   ... 
  </xform:choices> 
 </xform:select1> 
 ... 
</body> 
</html> 

Syntax 
 
Aangezien XForms binnen een andere taal moet gespecificeerd worden, is het veilig om de 
namespace er expliciet bij te zetten. Het raamwerk van een XForms-document gegeven aan 
de hand van inbedding in XHTML: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De meta-informatie van XForms 1.0 is beschikbaar in XSD 
(http://www.w3.org/MarkUp/Forms/2002/XForms-Schema.xsd). 
 
Korte uitleg van de tags in de header: 
 
<model> stelt een definitie van een form voor waarbij <instance>, <submission> en 

<bind> het XForm model definiëren. Het is mogelijk om een XML-schema bij 
het attribuut schema in te stellen waarin de datatypes en geldigheidsregels 
voor de elementen werden vastgelegd. 

<instance> laat toe dat de structuur van de informatie wordt vastgelegd zonder 
specificatie van datatype, wijze van presentatie en functionaliteit. Dit is zowel 
bedoeld als template voor de versturing van de XML naar de server als het op 
voorhand instellen van een initiële waarden voor het element, indien nodig. 

<submission> specificeert wat er moet doorgestuurd worden naar de applicatie en op welke 
manier of protocol 

<bind> laat toe om aan een verzameling van nodes, die geselecteerd worden aan de 
hand van een expressie opgesteld in XPath, een referentie te koppelen 

 
De tags in het body gedeelte duiden op een generieke manier aan hoe een element moet 
voorgesteld worden. Voorbeelden zijn input, select, select1, upload, alert,... Hoe het element 
afgebeeld wordt, wordt niet bepaald. Bijvoorbeeld met select1 duiden we aan dat we één 
waarde kunnen selecteren uit een aantal mogelijkheden en op de concrete 
gebruikersinterface kan dit voorgesteld worden door een dropdown-lijst of een radio group. 
Het zou zelfs auditief kunnen voorgesteld worden in een op geluidgebaseerde 

Figuur 34: raamwerk van een XForms document 
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gebruikersinterface. Het binden van de instance elementen aan de abstracte componenten 
gebeurt eveneens aan de hand van een XPath-expressie. 
 
Naast deze generieke tags zijn er nog tags die invloed hebben op de concretisering van de 
gebruikersinterface: 
 
<group> groepeert controls die logisch bij elkaar horen zodat ze bij concretisering ook 

effectief samen afgebeeld worden. 
<switch> maakt het mogelijk dat bepaalde weergave afhangt van een conditie. Dit kan 

bijvoorbeeld gebruikt worden om toe te laten dat de gebruiker kan kiezen in 
welke taal de gebruikersinterface moet weergegeven worden. 

<repeat> laat toe dat we een stuk van de gedefinieerde gebruikersinterface een aantal 
keer laten herhalen. Dit is nodig wanneer we overzichten willen weergeven. 

 
Tenslotte zijn er de events. Met een event is het mogelijk om wijzigingen aan te brengen aan 
het model: de focus op een component plaatsen, een waarde aan te passen, het scherm 
opnieuw af te beelden, componenten op inactief plaatsen,... Er zijn vier categorieën van 
events die door een XForms processor uitgezonden kunnen worden: initialisatie, interactie 
op basis van een vraag van de gebruiker, waarneming van een gebeurtenis en het 
plaatsvinden van een fout. Een event kan gekoppeld worden aan om het even welke 
component en er een waarde instellen. 
 
Illustratie 
 
Het voorbeeld dat we hier aanhalen is vergelijkbaar met het voorbeeld van UIML maar we 
laten toe dat een betaling ofwel contant ofwel via een kredietkaart mag gebeuren. Het valt 
meteen op dat de declaratieve beschrijving veel eenvoudiger is. 
 
Een XForms processor is verantwoordelijk voor het omzetten van de XForms code naar een 
platformafhankelijke interface. Om de weergave te illustreren werd er gebruik gemaakt van 
Novell XForms Technology Preview of kortweg NXTP, een testomgeving voor XForms code, 
die in de toekomst moet deel uitmaken van de exteND3 Suite [39]. 
 
Voor het uitzicht van de uiteindelijke gebruikersinterface is er in het voorbeeld niks specifiek 
ingesteld. Er kan hiervoor onder meer gebruik gemaakt worden van CSS of XSL-FO. Het 
W3C raadt aan om voor nieuwe applicaties de presentatie van een XML formaat te regelen 
met XSL-FO vanwege de uitgebreidere mogelijkheden. 
 

                                                
3 Voorheen SilverStream Software 
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De concrete gebruikersinterface ziet er met NXTP als volgt uit: 
 
 

 
Figuur 35: weergave via NXTP 

 
 
Wanneer we de code van de gebruikersinterface in XForms bekijken valt op dat deze niet zo 
gelaagd is als de UIML code. Wanneer er niks specifieks is meegegeven beslist de XForms 
processor blijkbaar zelf over de weergave van de componenten. Dit is een veronderstelling 
die wordt gemaakt aangezien er nergens een verwijzing is naar een concreet element. In 
[40] is er sprake van een attribuut selectUI voor select-componenten, maar die is noch in de 
voorbeeldcode, noch in het XML Schema van XForms, terug te vinden. In [27] echter is er 
sprake van een optioneel attribuut appearance dat volgende waarden kan aannemen: full, 
compact of minimal zodat de XForms processor op basis van die instelling beslist hoe de 
component afgebeeld dient te worden. Wanneer we zelf de presentatie van de 
gebruikersinterface willen bijsturen moeten we CSS of XSL-FO aanwenden. 
 
De volledige beschrijving van de gebruikersinterface in XForms is terug te vinden in bijlage 
C. Bekijken we, net zoals in UIML, de beschrijving van de button met label Buy dan ziet het 
fragment van het XForms model er zo uit: 
 

<xforms:model> 
<xforms:instance> 

<my:payment as="credit"> 
<my:cc />  
<my:exp />  

</my:payment> 
</xforms:instance> 
<xforms:submission action="http://www.example.com/buy.rb" 
method="post" id="s00" />  

<xforms:bind nodeset="my:cc" relevant="../@as=’credit’" 
required="true()" />  

<xforms:bind nodeset="my:exp" relevant="../@as=’credit’" 
required="true()" />  

</xforms:model> 
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In de abstracte beschrijving van de interface nemen we het volgende waar: 
 

<submit submission="s00"> 
<label xml:lang="en">Buy</label>  

</submit> 
 
Het loont eveneens de moeite om de weergave van de lijstcomponent payment te bekijken. 
In de abstracte beschrijving zien we dat het ingeven van de wijze van bepaling aan de hand 
van een eenmalige selectie moet gebeuren. Voor het opstellen van de interface werd 
<switch> gebruikt die op basis van een waarde de interface in het Engels of het Frans laat 
afbeelden. 
 

<select1 ref="@as"> 
<label xml:lang="en">Select Payment Method</label>  
<choices> 

<item> 
<label xml:lang="en">Cash</label>  
<value>cash</value>  
<alert xml:lang="en">Please do not mail cash.</alert>  

</item> 
<item> 

<label xml:lang="en">Credit</label>  
<value>credit</value>  

</item> 
</choices> 

</select1> 
 
We merken op dat de mapping van <submit> en <select1> naar respectievelijk een concrete 
button en pulldown list niet terug te vinden zijn in de XForms code. 
 
Conclusie 
 
Ook in XForms is er sprake van enige vorm van abstractie in de beschrijving van de 
gebruikersinterface, zij het wel in mindere mate dan UIML. Het XML formaat is daarom iets 
eenvoudiger. Het is inderdaad zo dat de beschrijving in XForms, voor wat het aanroepen van 
de applicatiefunctionaliteit betreft, zich beperkt tot het aanroepen van een URI en 
bijvoorbeeld niet toelaat dat een Java-methode wordt gespecificeerd. Aangezien het de 
bedoeling is om na te gaan of XForms de gebruikersinterface voor webapplicaties voldoende 
platformonafhankelijk kan beschrijven zodat het binnen WSDM kan gebruikt worden, is dit 
geen punt van kritiek. Voor de concretisering van de gebruikersinterface is een XForms 
processor nodig. We dienen wel rekening te houden met het feit dat een XForms-
beschrijving ingebed moet worden in een ander XML document. 
 
We vragen ons terecht af of we beter de opsteller van de gebruikersinterface niet laten 
beslissen hoe deze moet afgebeeld worden en met welke componenten dit moet gebeuren. 
In het voorbeeld van de XForms processor kon de presentatie enkel met CSS bijgestuurd 
worden en besliste de XForms processor zelf over de mapping naar een concreet 
component van de gebruikersinterface. Wat ons advies betreft, kan deze mapping best 
worden overgelaten aan de opsteller van de gebruikersinterface die dit met behulp van XSL 
kan doen. Het is dan de verantwoordelijkheid van een XML processor om de concrete 
gebruikersinterface weer te geven. De XForms processor blijft wel verantwoordelijk voor de 
correcte werking van de form. 
 



 53 

Ook stellen we ons de vraag, net zoals bij UIML, of overzichten kunnen afgebeeld worden en 
men de mogelijkheid heeft voorzien dat op zo’n overzicht bewerkingen kunnen gebeuren. We 
waren reeds bij het bekijken van de XForms syntax op de hoogte van het bestaan van 
<repeat> en daarvan is er een concreet voorbeeld teruggevonden waar de functionaliteit van 
een winkelwagentje wordt geïmplementeerd. 
 

 
 

Figuur 36: complexere interface met herhalende elementen 

 
3.4.4.3 Besluit 
 
Hoewel de beschrijving van een gebruikersinterface met behulp van UIML veel abstracter en 
generieker is dan XForms, zijn we toch geneigd onze toevlucht te nemen bij XForms. Onze 
argumenten die deze keuze ondersteunen zijn de volgende: 
 
• XForms laat eveneens toe dat gebruikersinterfaces, tot op zeker niveau, abstract 

beschreven kunnen worden; 
• XForms is het formaat dat door het W3C wordt vooropgesteld; 
• de presentatie van XForms kan gebeuren aan de hand van XSL, een technologie die 

eveneens door het W3C werd opgesteld; 
• de mapping van UIML naar platformafhankelijke code via een bepaalde renderer 

eigendomsgebonden is. 
 
Het feit dat XForms moet ingebed worden in een ander XML-document kan opgelost worden 
door dit document abstract te beschrijven en met behulp van XSL om te zetten naar een 
platformafhankelijk formaat. Voorlopig is echter nog geen abstracte beschrijving van de 
structuur van een af te beelden document gestandaardiseerd zodat we zelf een eenvoudig 
formaat zullen opstellen. 
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4. Declaratieve beschrijving van de WSDM meta-informatie 
 
 
Het is de bedoeling dat de meta-informatie over een WSDM-project door een automaat 
gelezen kan worden. Deze automaat zal de motor zijn van de websiteapplicatie en zal voor 
alle bezoekers van de website sessiegegevens moeten bijhouden en opzoeken welke 
gegevens ze te zien moeten krijgen. Om de informatie over een WSDM-project declaratief 
vast te leggen is onze keuze reeds gevallen op XML. In dit deel gaan we na op welke 
manieren een ORM-schema kan omgezet worden naar een XML Schema, verder WSDM-ML 
genoemd, die de nodige WSDM-specificaties voor een website bevat. De aangewende 
versie is XML Schema 1.1. 
 
 
4.1 ORM-XML Schema Mapping Procedures 
 
4.1.1 ORM-XSD volgens de relationele mapping procedure van CSDP 
 
Wanneer we vertrekken van de informatie die in ORM is opgesteld en we een relationeel 
model willen dat de structuur van onze gegevens beschrijft, kunnen we de relationele 
mapping procedure uit CSDP [4] toepassen. We bekomen zo kolommen die deel uitmaken 
van tabellen en tussen deze tabellen kunnen relaties gedefinieerd worden op basis van de 
gekozen sleutels. 
 
Dit algoritme kan natuurlijk ook toegepast worden waarbij we als resultaat een XML Schema 
willen bekomen bestaande uit een aantal delen en niveaus. Zo’n XML Schema beschrijft de 
metagegevens van de entiteiten en attributen en de bijkomende definities zoals de primaire 
sleutel en de vreemde sleutels. Kort samengevat hebben we dan op basis van het 
gegenereerde XML Schema een XML instantie met bijvoorbeeld als root de naam van het 
databankschema met daarbinnen de entiteiten en per entiteit de opsomming van de 
attributen met de erbij horende waarden. We bekijken een dergelijke mapping aan de hand 
van een eenvoudig voorbeeld waarbij een student een aantal logins ter beschikking heeft. 
 

has

Student

(RolNumber)

Name

has

FirstName
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Password

U

Login

has

/is of

 
Figuur 37: voorbeeld ORM Schema voor mapping naar XML 
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Stel dat we de relationele mapping procedure uit CSDP zouden toepassen op het model op 
de vorige bladzijde, dat zouden we de data in het XML document als volgt structureren rond 
een schema met de naam University: 
 

<University> 
<Student rolenumber="57890"> 

<Name>Theben Tervile</Name> 
<FirstName>Corneel</FirstName> 

</Student> 
<Student rolenumber="74398"> 

<Name>Vermeiren</Name> 
<FirstName>Els</FirstName> 

</Student> 
... 
<Login> 

<UserId>cthebent</UserId> 
<Password>mypassword</Password> 
<Student rolenr="57890"> 

</Login> 
<Login> 

<UserId>cthebentervile</UserId> 
<Password>anotherpassword</Password> 
<Student rolenr="57890"> 

</Login> 
<Login> 

<UserId>evermeiren</UserId> 
<Password>herpassword</Password> 
<Student rolenr="74398"> 

</Login> 
... 

</University> 
 
Een verschil met het puur relationeel model is dat we ons niet moeten beperken tot 
enkelvoudige datatypes, maar complexe types kunnen definiëren zoals telefoonnummers, 
bankrekeningnummers en zelfs geneste of complexe types,... De mapping hoeft zich dus niet 
te beperken tot de twee niveaus van entiteiten en attributen maar kan eveneens geneste 
entiteiten toelaten. 
 
4.1.2 ORM-XSD met één objecttype als XML root-node 
 
Een andere benadering is de mapping van ORM naar een XML Schema starten vanaf één 
objecttype waarbij de gegevens vastgelegd worden in een diepere hiërarchische  
boomstructuur waarbij de ene entiteit zich verhoudt tot de andere entiteit als een subnode. 
Deze vorm is in XML gebruikelijker. Wanneer we bijvoorbeeld Student kiezen als startnode, 
ziet een XML instantie op basis van het gegenereerde XML Schema er zo uit: 
 

<University> 
<Student rolenumber="57890"> 

<Name>Theben Tervile</Name> 
<FirstName>Corneel</FirstName> 
<Login> 

<UserId>cthebent</UserId> 
<Password>mypassword</Password> 

</Login> 
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<Login> 
<UserId>cthebentervile</UserId> 
<Password>anotherpassword</Password> 

</Login> 
</Student> 
<Student rolenumber="74398"> 

<Name>Vermeiren</Name> 
<FirstName>Els</FirstName> 
<Login> 

<UserId>evermeiren</UserId> 
<Password>herpassword</Password> 

</Login> 
</Student> 
... 

</University> 
 
Het nadeel van een dergelijke boomstructuur in XML is dat redundante gegevens 
onvermijdelijk zijn wanneer de informatie iets complexer wordt. Het onderstaande voorbeeld 
toont hoe de gegevens over studenten die cursussen volgen in zo’n dieper hiërarchisch 
model aanleiding geeft tot redundantie: 
 

<University> 
<Person name=”Corneel Theben Tervile”> 

<EmailAddress>cthebent@vub.ac.be</EmailAddress> 
<Course name="Distributed Systems"> 

<Weight>5</Weight> 
<Professor>Marnix Goossens</Professor> 
<Assistent>Werner Van Belle</Assistent> 

</Course> 
<Course name="Logic Programming"> 

<Weight>5</Weight> 
<Professor>Dirk Vermeir</Professor> 
<Assistent>Davy Van Nieuwenborgh</Assistent> 

</Course> 
</Person> 
<Person name=”Els Vermeiren”> 

<EmailAddress>evermeir@vub.ac.be</EmailAddress> 
<Course name="Design methods for Internet-based Systems"> 

<Weight>5</Weight> 
<Professor>Olga De Troyer</Professor> 
<Assistent>Sven Casteleyn</Assistent> 
<Assistent>Lesley Bille</Assistent> 

</Course> 
<Course name="Logic Programming"> 

<Weight>5</Weight> 
<Professor>Dirk Vermeir</Professor> 
<Assistent>Davy Van Nieuwenborgh</Assistent> 

</Course> 
</Person> 
... 

</University> 
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4.1.3 ORM-XSD op basis van Major Object Types 
 
Een ideale ORM-XSD mapping procedure moet de redundantie vermijden terwijl de 
verbondenheid van de XML elementen zoveel mogelijk behouden blijft. Dit kan onder meer 
gerealiseerd worden door de belangrijkste objecttypes, in het algoritme in [41] Major Object 
Types genoemd, te onderscheiden en elk dergelijk objecttype te nemen als vertrekpunt voor 
de mapping. De Major Object Types komen normaal gezien niet voor als subnode van een 
ander objecttype. In de bekomen structuur is de verbondenheid van de elementen redelijk en 
werd redundantie vermeden. 
 
Om als Major Object Type in aanmerking te komen, moet het objecttype aan een aantal 
criteria voldoen. In [41] wordt een algoritme gegeven dat de eigenschappen van rollen en 
feittypes nagaat en op basis van deze analyse wordt een feit verankerd aan het belangrijkste 
objecttype, of anders gezegd, aan het objecttype waar de rol van het feittype het meeste 
belang heeft. Aangezien het resultaat van dit algoritme moet bijgestuurd worden door de 
domeinexpert, zullen we het niet toepassen en manueel de Major Object Types aanduiden. 
De werkelijke toepassing van dit verankeringsalgoritme kan wel interessant zijn wanneer een 
XML Schema generator de mapping zou realiseren. 
 
Eenmaal we de Major Object Types hebben geïdentificeerd, kunnen we het mappings-
algoritme toepassen om een XML Schema te genereren. Dit algoritme bestaat uit een aantal 
stappen. We zullen aan de hand van het eenvoudig ORM voorbeeld op pagina 54 illustreren 
hoe het XML Schema bekomen wordt. Merk op dat de uitwerking van het voorbeeld in [41] 
nog in een oude XML Schema standaard is gebeurd. 
 
In de uitwerking duiden we Student aan als Major Object Type. De tags van het voorbeeld 
groeperen we met behulp van de namespace univ. 
 
stap 1: stel een typedefinitie op voor elk objecttype 
 
LOTs, of ValueTypes, en referenties van NOLOTs worden gemapt naar simpele XML types. 
 

<simpleType name="Name"> 
<restriction base="string"/> 

</simpleType> 
<simpleType name="FirstName"> 

<restriction base="string"/> 
</simpleType> 
<simpleType name="UserId"> 

<restriction base="string"> 
<maxLength value="10"/> 

</restriction> 
</simpleType> 
<simpleType name="Password"> 

<restriction base="string"> 
<minLength value="4"/> 
<maxLength value="10"/> 

</restriction> 
</simpleType> 
<simpleType name="StudentRoleNumber"> 

<restriction base="integer"/> 
</simpleType> 
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NOLOTs, of EntityTypes, worden gemapt naar complexe XML types. De LOTs die deel 
uitmaken van het primaire identificatieschema worden als verplicht attribuut bij het complex 
type gedefinieerd. De NOLOTs die deel uit maken van het primaire identificatieschema 
worden voorgesteld als subelementen: 
 

<complexType name="Login"> 
<attribute name="userid" type="univ:UserId" use="required"/> 
<attribute name="password" type="univ:Password" 
use="required"/> 

</complexType> 
 
<complexType name="Student"> 

<attribute name="rolenumber" type="univ:StudentRoleNumber" 
use="required"/> 

</complexType> 
 
Stel dat we Login hadden aangeduid als het primaire identificatieschema, dan zou de 
definitie van Student er als volgt uitzien: 
 

<complexType name="Student"> 
<element name="login" type="univ:Login"/> 

</complexType> 
 
stap 2: stel een complexe typedefinitie op voor de feiten van elk Major Object Type 
 
Voor alle objecttypes die verankerd zijn aan een Major Object Type stellen we een complex 
type op via overerving van het oorspronkelijk complex type dat correspondeert met het Major 
Object Type. In ons voorbeeld erft StudentFacts over van Student. 
 

<complexType name="StudentFacts"> 
<complexContent> 

<extension base="univ:Student"> 
<sequence> 

<element name="firstname" type="univ:FirstName" 
minOccurs="1"/> 

<element name="name" type="univ:Name" minOccurs="1"/> 
<element name="login" type="univ:Login" minOccurs="1" 
maxOccurs="unbounded"/> 

</sequence> 
</extension> 

</complexContent> 
</complexType> 

 
Merk op dat wanneer een rol van een feittype optioneel is we minOccurs="0" kunnen 
specificeren of wanneer het maximum aantal voorkomens van een element niet beperkt is 
maxOccurs="unbounded". In XML Schema is de standaard voor elementen minOccurs="1" 
en maxOccurs="1". 
 
Het is mogelijk om de connectiviteit in een XML schema te verhogen. Wanneer tussen twee 
Major Object Types er één enkel feittype is en minstens één van de rollen is verplicht en 
functioneel (dit wil zeggen dat een objecttype maar één keer die rol kan spelen in het feit), 
dan kan het objecttype dat die rol speelt genest worden binnen de andere, zonder dat er 
redundantie optreedt. 
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stap 3: creëer een root element voor het volledig schema en voeg sleutels en 
sleutelreferenties toe 
 
We moeten uiteindelijk alles groeperen onder één root node. In ons voorbeeld kunnen we 
bijvoorbeeld als root university nemen. 
 

<element name="university"> 
<complexType> 

<sequence> 
<element name="student" type="univ:StudentFacts" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

</sequence> 
<complexType> 

</element> 
 
Voor elk Major Object Type voorzien we een XML Schema key die moet opgenomen worden 
binnen het element waarvoor ze is bedoeld. 
 

<key name="StudentKey"> 
<selector xpath="university/student"/> 
<field xpath="@rolenumber"/> 

</key> 
 
Ook uniciteitconstraints kunnen gespecificeerd worden. Veronderstel dat we voor login een 
andere sleutel zouden gekozen hebben zodat userid en password elementen zijn van login 
en we zouden willen aangeven dat de combinatie userid en password uniek is, dan ziet de 
definitie van het complex type en bijhorende uniciteitconstraint er als volgt uit: 
 

<complexType name="Login"> 
<attribute name="loginnr" type="univ:LoginNr" minOccurs="1"/> 
<element name="userid" type="univ:UserId"/> 
<element name="password" type="univ:Password"/> 

</complexType> 
 

<unique name="UseridPasswordUnique"> 
<selector xpath="university/student/login"/> 
<field xpath="userid"/> 
<field xpath="password"/> 

</unique> 
 
Tenslotte moeten feiten die de Major Object Types verbinden, gemapt worden naar 
keyreferenties. Stel dat we in het voorbeeld Login als Major Object Type hadden aangeduid, 
dan hadden we ook een sleuteldefinitie moeten aanmaken voor Login en indien we zouden 
willen refereren vanuit Student dan hadden we een keyreferentie nodig. 
 

<key name="LoginKey"> 
<selector xpath="university/login"/> 
<field xpath="@userid/> 
<field xpath="@password/> 

</key> 
 

<keyref name="StudentLoginRef" refer="LoginKey"> 
<selector xpath="university/student/login"/> 
<field xpath="@userid"/> 
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<field xpath="@password"/> 
</keyref> 

 
Wanneer we nu op basis van het geconstrueerde XML Schema een XML instantie willen 
opmaken dan ziet deze er bijvoorbeeld zo uit: 
 

<university> 
<student rolenumber="57890"> 

<name>Theben Tervile</name> 
<firstname>Corneel</firstname> 
<login userid="cthebent" password="mypassword"/> 
<login userid="cthebentervile" password="anotherpassword"/> 

</student> 
<student rolenumber="74398"> 

<name>Vermeiren</name> 
<firstName>Els</firstName> 
<login userid="evermeiren" password="herpassword"/> 

</student> 
... 

</university> 
 
Merk op dat deze instantie niet zoveel verschilt van de instantie van 4.1.2 omdat we ons 
beperkt hebben tot een klein voorbeeldje. 
 
4.1.4 Evaluatie van de mapping procedures 
 
Het algoritme dat in 4.1.3 is voorgesteld is het best geschikt om op een gestructureerde 
manier tot een XML Schema te komen waarbij redundantie vermeden wordt. 
 
We mogen echter niet uit het oog verliezen dat een XML Schema beperkter is op vlak van 
expressiviteit ten opzichte van ORM [41]. Enkel beperkingen zijn het ontbreken van 
exclusion constraints, subset constraints voor niet-sleutelvelden, multiple inheritance, 
disjunctive mandatory constraints, speciale frequency constraints, ring constraints,... 
 
Ook moeten we opmerken dat op het vlak van de mapping van ORM subtypes naar een 
XML type het algoritme echter niet duidelijk en onvolledig is. Uit het voorbeeld dat in [41] 
wordt behandeld hebben we kunnen afleiden dat de subtypes niet opgenomen worden bij de 
definitie van elk objecttype (stap 1) maar dat dit gebeurt bij de typedefinitie van de feiten die 
bij het subtype horen (stap 2). We moeten echter een onderscheid maken tussen abstracte 
en niet-abstracte supertypes. Van abstracte supertypes worden geen elementen gemaakt. 
Een voorbeeld daarvan is Link. Het type Link wordt uitgebreid met LinkFacts dat verder 
wordt uitgebreid in StructuralLinkFacts, ProcessLogicLinkFacts, AidLinkFacts en 
SemanticLinkFacts. Deze laatste dienen als basis voor de definitie van elementen. Er 
worden geen elementen gedefinieerd van het type LinkFacts. Er zal bijgevolg geen 
redundantie optreden. Bij niet-abstracte supertypes ligt dit anders. Als voorbeeld halen we 
ObjectType aan die wordt uitgebreid in ObjectTypeFacts. Definiëren we verder NOLOTFacts 
en LOTFacts en willen we elementen definiëren van het type ObjectTypeFacts, NOLOTFacts 
en LOTFacts dan mogen die laatste geen uitbreiding zijn van ObjectTypeFacts maar van 
ObjectType. 
 
Ook is er op het vlak van de integriteit nog een onvolledigheid: wanneer we in XML Schema 
naar een element van het subtype willen verwijzen kunnen we enkel verwijzen naar het 
supertype. We illustreren dit probleem aan de hand van het objecttype Link en subtype 
StructuralLink. 
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Stap 1: definitie van Link 
 
<complexType name="Link"> 

<attribute name="linkid" type="wsdm:LinkId" use="required"/> 
</complexType> 

 
Stap 2: toevoegen van de niet-identificerende feiten 
 

<complexType name="LinkFacts"> 
<complexContent> 

<extension base="wsdm:Link"> 
<sequence> 

<element name="fromnode" type="wsdm:Node" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 

... 
</sequence> 

</extension> 
</complexContent> 

</complexType> 
 
<complexType name="StructuralLinkFacts"> 

<complexContent> 
<extension base="wsdm:LinkFacts"> 

<sequence> 
<element name="fromtrack" type="wsdm:Track" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

... 
</sequence> 

</extension> 
</complexContent> 

</complexType> 
 
Indien we bijvoorbeeld willen verwijzen naar StructuralLink is dit niet meteen mogelijk: 
 

<complexType> 
<sequence> 

<element name="track" type="wsdm:Track" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 

<element name="structurallink" type="wsdm:Link" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

</sequence> 
</complexType> 

 
We zouden een objecttype StructuralLink kunnen maken en StructuralLinkFacts laten 
overerven van StructuralLink i.p.v. Link. Maar in het geval van een abstract supertype 
ontbreken de feiten die horen op het niveau van het supertype. Dit zou opgelost kunnen 
worden mocht XML Schema in de toekomst multiple inheritance ondersteunen (de 
beperkingen van XML Schema werden reeds in deze paragraaf aangehaald). 
 
Voor een niet-abstract supertype kan dit wel toegepast worden. 
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4.2 Ontwerp van WSDM-ML 
 
Om de WSDM-ML op te stellen vertrekken we van de afbakening van de meta-informatie die 
gebeurd is in paragraaf 2.3. Voor de objecttypes waar de primaire referentie nog niet 
expliciet was gespecificeerd op het ORM Schema, werd deze gekozen uit de verplichte 
rollen of combinatie van verplichte rollen die uniek zijn voor het objecttype. 
 
Het XML Schema werd opgesteld op basis van het algoritme dat gegeven werd in paragraaf 
4.1.3, rekening houdend met de opmerkingen in paragraaf 4.1.4. Er zijn een paar 
vereenvoudigingen doorgevoerd: 
 
• Van het objecttype EmbeddedObject kunnen we StartPosition, EndPosition en 

SequenceNumber weglaten door EmbeddedObject rechtstreeks in de inhoud van 
TextContent op te nemen en deze laatste als een complextype binnen XML te definiëren 
met een mixed content. Dit laatste wil zeggen dat de inhoud een mengvorm is van tekst 
en welgedefinieerde tags 

• Voor PageTitle, Label en TextBlock voorzien we geen aparte typedefinitie. We gebruiken 
in die gevallen de typedefinitie van TextItemFacts. 

• De definitie van het type Component bleek overbodig (er kan toch geen 
integriteitcontrole gebeuren). 

• We nemen voorlopig geen constraints op in WSDM-ML, met uitzondering van de 
linkconditie die als eenvoudige stringexpressie wordt weergegeven en de 
uniciteitconstraint voor één rol, omdat we deze zullen nodig hebben tijdens de 
transformatie van WSDM-ML naar XForms. 

 
In praktijk hebben we ook geleerd dat het handiger is om bij de definitie van het XML 
Schema een expliciete namespace voor de meta-tags te hanteren (b.v. xs) en voor de tags 
die erin gedefinieerd worden de standaard namespace. Zo is het niet nodig om de 
namespace expliciet te vermelden bij de instanties van het XML Schema. 
 
Het resultaat van de mapping is terug te vinden in bijlage D. Voor het editeren en het 
valideren van het XML Schema, werd een beroep gedaan op XMLSpy van Altova, Enterprise 
Edition versie 5.3 [42]. 
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5. Transformatie van WSDM-ML met behulp van XSL 
 
 
Zoals reeds in het vooronderzoek is aangehaald, zullen we de meta-informatie over een 
WSDM-project, die in WSDM-ML is vervat, moeten omzetten naar een concrete markup 
language waarbinnen eventuele XForms gedefinieerd zijn en een webserver. Deze 
omzetting kan gebeuren met behulp van XSL. De aangewende versie zowel voor XSLT als 
Xpath is 1.0. Momenteel wordt er gewerkt aan versie 2.0 maar de recentste working draft 
van die versie dateert nog maar van 2/5/2003. Pas wanneer zo’n working draft een candidate 
release wordt loont het de moeite om ze toe te passen. Een ander argument dat onze keuze 
voor versie 1.0 staaft is het ontbreken van tools voor versie 2.0 om het resultaat van de 
transformatie te evalueren. 
 
5.1 De generatie van de interface 
 
Op basis van het algoritme beschreven in paragraaf 2.3 zijn we te weten gekomen welke 
pagina met bijhorende componenten er voor een bezoeker moet afgebeeld worden. Dit is het 
vertrekpunt voor de automaat om de pagina te construeren. In de volgende paragrafen 
worden de diverse problemen aangehaald die we tijdens het implementeren van de 
omzetting zijn tegengekomen. De implementatie van deze transformatie is terug te vinden in 
bijlage E. Voor het editeren en het uittesten van de transformatie werd eveneens een beroep 
gedaan op XMLSpy [42]. 
 
 
5.1.1 Het XForms model 
 
Wanneer we de WSDM-ML overlopen, komen we onder meer terecht bij de chunk en weten 
we welke objecttypes die bevat. Deze objecttypes liggen aan de basis van de constructie van 
het XForms model. We moeten wel rekening houden met het feit dat het de gewoonte is om 
de delen in de naam van een ORM objecttype te laten beginnen met een hoofdletter 
(bijvoorbeeld InternalComponent), terwijl het gebruikelijk is dat een XML tag volledig in kleine 
letters staat. Voor de 26 letters van het westers alfabet werd dit opgelost met de XPath-
functie translate. Een volgende versie van XPath zou wel voorzien in een degelijke 
conversiefunctie [38]. 
 
Een ORM Schema kent een netwerkstructuur waar de objecttypes de nodes zijn en de 
binaire feittypes de paden, terwijl een XForms model een boomstructuur is. Om nu het ORM 
Schema van een chunk om te zetten naar een XForms model zou eerst en vooral één van 
de objecttypes, in het bijzonder een NOLOT, als root gekozen moeten worden. Elke relatie 
met een NOLOT (via het binair feittype) zou moeten resulteren in een subnode van die root. 
Deze NOLOTs dienen op hun beurt overlopen te worden wat dan resulteert in nieuwe 
subnodes één niveau lager en zo verder, recursief, tot wanneer we een LOT tegenkomen. 
 
 
5.1.1.1 Een XForms model met een vlakke structuur 
 
In dit geval kent het XForms model twee niveaus: een root met daaronder alle LOTs die 
voorkomen op de chunk. Als tagnaam voor de root kunnen we de identificatie van de 
component nemen. Aangezien het model toch vlak is, kunnen we het zoeken naar de LOTs 
die in aanmerking komen iets vereenvoudigen: in plaats van de objecttypes van de 
objectchunk van de component te overlopen, leiden we de nodige LOTs direct af van de 
chunk waarop ze werden geplaatst. 
 



 64 

Een groot nadeel is dat een vlak XForms model niet zo goed manipuleerbaar is met behulp 
van de beschikbare XForms functies. Willen we bijvoorbeeld aanduiden dat een groep van 
LOTs moet herhaald worden, dan is dit niet mogelijk. 
 
5.1.1.2 Een XForms model met een diepere boomstructuur 
 
Aangezien een vlakke structuur heel wat beperkingen inhoudt, gaan we na in hoeverre 
verwerkte paden naar nodes kunnen bijgehouden worden in XSL. Een iteratie op basis van 
een test is niet voorzien in XSL, maar met behulp van een template en bijhorende 
parameters is het mogelijk om recursief te programmeren [44]. Zo kan aan de parameter bij 
elke call-template een nieuwe waarde gegeven worden. Het bijhouden van het pad van 
verwerkte feittypes naar NOLOTs kan via deze parameter worden bijgehouden. Wanneer we 
terechtkomen bij zo’n feittype dat reeds is verwerkt, mogen we deze niet opnieuw verwerken. 
Voor feittypes naar een LOT geldt dit niet: deze mogen terug opgenomen worden in het 
XForms-model. Merk op dat recursieve informatie (zoals een hiërarchie) niet in XForms kan 
weergegeven worden aangezien het aantal niveaus in de recursie slechts bij het inlezen van 
de data is gekend. 
 
Er is nog een aantal situaties dat onze aandacht verdient en waarmee we rekening zullen 
moeten houden bij het opstellen van de XSL voor de transformatie. We bespreken elke 
situatie aan de hand van een abstract voorbeeld in ORM. 
 
 
a. Meerdere feittypes naar een zelfde NOLOT 
 
 

has

A

(A-id)

B

(B-id)

has another

 
Figuur 38: meerdere feittypes naar een zelfde NOLOT 

 
Wanneer we hebben aangeduid dat NOLOT A de root is, kunnen we op de bovenstaande 
figuur zien dat het opnemen van de naam van het objecttype B als subtag binnen A niet 
voldoende is. Het is nodig om per feittype een andere tagnaam te kiezen. Dit kan 
bijvoorbeeld door de beschrijving van de rol, die met het bronobjecttype is geconnecteerd, 
aan de tag toe te voegen. Toegepast op het voorbeeld krijgen we: 
 

<a> 
<has_b/> 
<has_another_b/> 

</a> 
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b. Redundantie in de informatie 
 

has

A

(A-id)

B

(B-id)

has another

has

C

has

D

 
Figuur 39: redundantie in de informatie 

 
Wanneer een instantie van een NOLOTs meerdere keren kan voorkomen (bijvoorbeeld 
omdat de rol waarmee de NOLOT is verbonden geen uniciteitconstraint heeft of omdat ze 
verbonden is via meerdere feittypes), dan is de kans reëel dat de waarde van de LOTs die 
met de NOLOT corresponderen wordt herhaald. Zolang deze informatie enkel wordt 
afgebeeld is er geen probleem, maar wanneer de waarde van één van de LOTs wordt 
gewijzigd, zal dit gevolgen hebben voor andere voorkomens van deze NOLOT. Het kan zijn 
dat dit niet de bedoeling is van de gebruiker. Een voorbeeldinstantie van het model ziet er als 
volgt uit (de redundantie werd omcirkeld): 
 

<A A-id="1"> 
<B1 B-id="1"> 

<C>waardeC1</C> 
<D>waardeD1</D> 

</B1> 
<B2 B-id="2"> 

<C>waardeC2</C> 
<D>waardeD2</D> 

</B2> 
</A> 
<A A-id="2"> 

<B1 B-id="2"> 
<C>waardeC2</C> 
<D>waardeD2</D> 

</B1> 
<B2 B-id="2"> 

<C>waardeC2</C> 
<D>waardeD2</D> 

</B2> 
</A> 
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c. Meerdere boomstructuren mogelijk 
 
 

has

A

(A-id)

B

(B-id)

has another

has

C

has

D

has

E

(E-id)

has

 
Figuur 40: meerdere boomstructuren per chunk mogelijk 

 
Wanneer we starten met NOLOT A kunnen we verschillende boomstructuren opmaken 
afhankelijk van de volgorde waarin we de feittypes overlopen. Dit zou gerealiseerd kunnen 
worden door de feittypes per component een uniek volgnummer te geven. In principe is dit 
enkel belangrijk voor de volgorde van de weergave van de objecttypes. Voor het model 
maakt dit in principe niks uit. Toch lijkt het wenselijk om de structuur van het XForms model 
gelijk te laten lopen met de structuur op de component. 
 
 
d. Feittype waarbij hetzelfde objecttype een verschillende rol speelt 
 
 

heeft als chef

/is chef van

Persoon

 
Figuur 41: objecttype speelt meerdere rollen in feittype 

 
Wanneer hetzelfde objecttype in het feittype meerdere rollen speelt, is het nodig om aan te 
duiden welke informatie afgebeeld moet worden. In het bovenstaande voorbeeld is het niet 
duidelijk of we de chefs willen weergeven met de personen waaraan ze leiding moeten 
geven, of omgekeerd, de personen met vermelding van hun chef. Om dit eenduidig te maken 
dient een voorkeurrol opgegeven te worden. 
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e. Feittype met een niet-unieke rol 
 
 

has

A

(A-id)

B

(B-id)

has

C

(C-id)

D

(D-id)

 
Figuur 42: feittypes met niet-unieke rol 

 
Wanneer NOLOT A (of in het tweede voorbeeld C) als root is aangeduid, constateren we dat 
het objecttype B (respectievelijk D) een niet-unieke rol speelt in het feittype. Willen we 
gemakkelijk instanties van B (respectievelijk D) manipuleren, dan is het nodig om een extra 
tag te voorzien die de herhalende objecttypes groepeert. Voor de naam van deze tag voegen 
we een extra letter s toe op het einde. Het resultaat van de transformatie is dan: 
 
 

<a> 
<has_bs> 

<has_b/> 
</has_bs> 

</a> 
 

<c> 
<has_ds> 

<has_d/> 
</has_ds> 

</c> 
 
 
5.1.1.3 De gewenste structuur op voorhand vastgelegd in WSDM-ML 
 
Zoals we in 5.1.1.2 punt c hebben aangehaald, zijn er meerdere verschillende 
boomstructuren die afgeleid kunnen worden uit de structuur van de objecttypes die in 
WSDM-ML is beschreven. In deze paragraaf hebben we eveneens gezien dat het aanduiden 
van een volgorde noodzakelijk zal zijn om de informatie weer te geven. Het lijkt ons een 
goed idee om, tijdens de fase van de Page Design, de objecttypes van de chunk een plaats 
te geven op de component. Op basis van deze informatie kan dan ook het XForms model 
afgeleid worden. Bij het opstellen van deze structuur houden we rekening met de andere 
aandachtspunten die vermeld werden in 5.1.1.2. 
 
We definiëren in WSDM-ML het recursief type RoleComposition dat gebaseerd is op de 
definitie van Role maar waarbij een element van dit type zelf kan bestaan uit een compositie 
van andere rollen. De definitie van het type wordt op de volgende pagina weergegeven. Merk 
dus op dat we, zoals in 5.1.1.2 punt a werd aangehaald, de definitie niet gebaseerd hebben 
op een compositie van objecttypes. 
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<xs:complexType name="RoleComposition"> 
<xs:complexContent> 

<xs:extension base="Role"> 
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

<xs:element name="item" type="RoleComposition"/> 
</xs:sequence> 

</xs:extension> 
</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 
 
De definitie van de interne component breiden we uit met het element <composition> dat 
bestaat uit een element <objecttype> van het type ObjectType, gevolgd door nul of meerdere 
elementen <item> van het type RoleComposition. Door de toevoeging van <composition> 
kan er redundantie ontstaan als er tekstblokken op de component gedefinieerd zijn die 
ingebedde objecttypes bevatten. Bij een latere revisie van WSDM-ML kan nagegaan worden 
hoe deze weggewerkt kan worden. 
 

<xs:complexType name="InternalComponentFacts"> 
<xs:complexContent> 

<xs:extension base="Node"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name="functionalchunk" 
type="FunctionalChunk"/> 
<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 

<xs:choice> 
<xs:element name="textblock" 
type="TextItemFacts"/> 

<!-- structuur van objecttypes --> 
<xs:element name="composition"> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<xs:element name="objecttype" 
type="ObjectType"/> 

<xs:element name="item" 
type="RoleComposition" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 
</xs:choice> 

</xs:sequence> 
</xs:element> 

</xs:sequence> 
</xs:extension> 

</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
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5.1.2 Andere delen van XForms 
 
Andere delen van een XForms interfacebeschrijving kunnen eveneens uit WSDM-ML worden 
afgeleid. Hoe een objecttype dient afgebeeld te worden is af te leiden uit de Functional 
Design: als tekst, inputitem, selectieitem,... Bepaalde integriteitcontroles (zoals het datatype) 
kunnen afgeleid worden uit de databank en op niveau van XForms gespecificeerd worden.  
Zo kan een behoorlijk aantal van de inputfouten door de XForms processor tegengehouden 
zonder dat daarvoor een connectie met de webserver moet gebeuren. 
 
Ook de tekstblokken, de labels van de objecttypes en de titels kunnen op de interface 
gegenereerd worden vanuit WSDM-ML. Hiervoor werd de Page Design van WSDM in 
2.2.4.1 lichtjes uitgebreid om daarin te kunnen voorzien. Let op de mogelijkheid om tekst in 
verschillende talen te specificeren. Dit laat ons toe om deze mogelijkheid in XForms effectief 
te benutten. 
 
De nodige aanklikitems of buttons om te navigeren naar een ander component of een andere 
pagina kunnen afgeleid worden van de gedefinieerde acties op de objecttypes en de 
feittypes en het bestaan van links tussen de pagina’s en de componenten. 
 
Voor de opmaak van een pagina is er nog geen voorziening in WSDM (en dus WSDM-ML). 
Een eerste stap zou de definitie van opmaakgroepen zijn waar teksten en objecttypes in 
worden opgedeeld. De opmaak kan zo gemakkelijk worden bijgestuurd met behulp van CSS 
of XSL-FO, zonder daarvoor iets in WSDM-ML te specificeren. 
 
 
5.2 De generatie van de functionaliteit 
 
Zoals reeds is aangehaald in 2.4, zal voor de afhandeling van gedefinieerde acties op een 
component een stuk code op de webserver nodig zijn. In dit stuk code moeten alle inputitems 
gelezen kunnen worden en worden de ingegeven of gewijzigde waarden weggeschreven 
naar de database. De informatie die door XForms wordt doorgegeven is onder de vorm van 
een XML document. De outputparameters die op de chunk werden aangeduid kunnen 
bijvoorbeeld door een sessievariabele worden bijgehouden. Zoals te verwachten is een groot 
deel van de functionaliteit uit de functionele chunk af te leiden. 
 
Nadat de interactie is afgehandeld komen we, via de meta-informatie die tijdens de 
Navigational Design is vastgelegd, te weten welke volgende pagina met componenten moet 
worden afgebeeld. Ook hiervoor zal een stuk code op de webserver instaan voor de 
functionaliteit: het testen van inputparameters zal corresponderen met het testen van 
sessievariabelen en welke informatie er moet worden afgebeeld is af te leiden uit de chunk. 
Voor complexere queries waar een conditie geldt of waar informatie wordt afgeleid op basis 
van een groepering (in SQL via het statement group by) is er nog geen voorziening in 
WSDM. Ook loont het de moeite om het gebruik van webservices, die de data beschikbaar 
stellen in een XML-formaat, na te gaan. De structuur van de data staat immers beschreven 
in het XForms model, zodat de af te beelden inhoud in XML kan meegegeven worden. 
 
Uiteraard is het zo dat voor de implementatie van de functionaliteit er verschillende 
mogelijkheden zijn. Genereren we naar één platform toe (CGI, Java Servlets, JSP, J2EE, 
Webservices,...) of voorzien we een runtime-engine die de WSDM-ML inleest, interpreteert 
en het nodige uitvoert? In het eerste geval wordt een raamwerk van code gegenereerd en 
moet de programmeur de stukken code naar wens aanpassen en optimaliseren. In het 
laatste geval moeten we de mogelijkheid laten om de standaardfunctionaliteit, die 
beschreven staat in WSDM-ML, uit te breiden met eigen geschreven stukken code. Het 
bestaan van die stukken code moet dan in WSDM-ML worden beschreven zodat de runtime-
engine deze ten gepaste tijde kan uitvoeren. 
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5.3 De generatie van de database 
 
Er bestaan reeds applicaties die, op basis van een ORM Schema, de tabellen en kolommen 
van een informatiesysteem opstellen. Een voorbeeld daarvan is Visio Modeler dat toelaat om 
een ORM Schema op te stellen en op basis daarvan de databankdefinities (DDL) voor een 
aantal databanksystemen kan genereren. Visio Modeler was eigendom van Visio 
Corporation dat enkele jaren geleden door Microsoft werd overgenomen. Tegenwoordig is 
het product in de Microsoft Office Suite, Visual Studio .NET for Enterprise Architects, 
opgenomen [43]. Alhoewel het product vrij compleet is, laat de generatie van een XML 
Schema jammer genoeg nog steeds op zich wachten4. 
 

                                                
4 Het bestaan van deze mogelijkheid zou het ontwerp van WSDM-ML grotendeels geautomatiseerd 
hebben. 
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6. De validatie aan de hand van een voorbeeld 
 
 
Aan de hand van een klein WSDM project laten we zien hoe de meta-informatie in 
WSDM-ML wordt vastgelegd en, op basis daarvan, de interface wordt opgemaakt voor de 
gedefinieerde componenten. Uiteraard hebben we de definitie van het project zo beknopt  
mogelijk gehouden zodat enkel hetgeen tot op heden in XForms is uitgewerkt kan getoond 
worden. De WSDM-ML van het voorbeeld is terug te vinden in bijlage F. 
 
 
6.1 Mission Statement Specification 
 
De bedoeling van de website is een overzicht te krijgen van personen die op een bepaalde 
plaats verblijven. Elke bezoeker kan zijn gegevens ingeven of aanpassen en de plaatsen 
waar hij verblijft aanduiden.  
 
 
6.2 Audience Modeling 
 
In realiteit zal een website enige authenticatie moeten inhouden, in het bijzonder wanneer 
het de bedoeling is om de gegevens in de database zo integer mogelijk te houden. In dit 
uitgewerkt voorbeeld is Visitor als enige websitebezoeker in de audience klassehiërarchie 
aangeduid. Er is wel een klassenvariant op basis van de taal: we voorzien in een 
Nederlandstalig en Franstalig gedeelte van de website.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een verdere uitwerking van de audience modeling is in het kader van deze validatie niet 
nodig. 
 
 
6.3 Conceptual Design 
 
6.3.1 Information Modeling 
 
Enerzijds moeten we toelaten dat iemand zijn gegevens kan ingeven en aanpassen en dat 
een overzicht van personen per plaats kan gegeven worden. Van een persoon moet de 
naam gekend zijn, een geboortedatum is optioneel en hij kan verblijven op verschillende 
plaatsen. Van die plaats is telkens de plaatsnaam gekend. 
 
De chunk (die meteen ook het Business Information Model is) wordt op de volgende pagina 
weergegeven. 
 
 
 
 

Nederlandstalig 

Franstalig 
Visitor 

Figuur 43: audience class hierarchy en variants 
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has /is of

Person

Name

lives in /has as habitant

Place

is born on/is birthdate of

Date

has /is of

PlaceName

 
 

Figuur 44: chunk met gegevens van een persoon 

 
 
6.3.2 Functional Modeling 
 
Er zijn een drietal functionele chunks. Op één van de chunks is het mogelijk om een 
overzicht te krijgen van personen per verblijfsplaats, op de andere twee kan een persoon zijn 
gegevens ingeven en aanpassen. De onderstaande chunk toont de acties op de NOLOTs, 
LOTs en feiten wanneer een persoon voor de eerste maal zijn gegevens registreert. 
 
 
 
 

has /is of

Person

Name

lives in /has as habitant

Place

is born on/is birthdate of

Date

has /is of

PlaceName

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 45: functionele chunk ingeven informatie 

 
Op de functionele chunk waar een persoon zijn gegevens kan aanpassen is de aangeduide 
actie +/- op de feiten Person has/is of Name en Person is born on/is birthdate of Date. Op het 
feit Person lives in/has as habitant Place is de actie zowel + als -. Een persoon kan immers 
extra verblijfplaatsen aanduiden of verblijfplaatsen weglaten. 
 
 
 
 
 

PersoonInfo  

!! 

? 

? 

+ 

+ 

+ *p=NEW 
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6.3.3 Navigational Design 
 
We plaatsen elke chunk op een aparte component. De navigatiestructuur ziet er als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 Implementation Design 
 
6.4.1 Page Design 
 
We houden het ontwerp eenvoudig: we plaatsen de bovenstaande componenten elk op een 
aparte pagina. 
 
6.4.2 Presentation Design 
 
Zoals reeds werd aangehaald, is er nog geen voorziening. 
 
6.4.3 Database Design 
 
We passen CSDP5 toe en bekomen onderstaande databanktabellen. De DDL is terug te 
vinden in bijlage F. 
 

Person
NamePK
Born Date

Person lives Place
NamePK,FK
PlaceNamePK,FK

live
s in

 /

has
 as 

hab
itan

t

Place
PlaceNamePK

has as habitant /

lives in

 
 

Figuur 47: relationeel schema van de gegenereerde tabellen 

 
                                                
5 Hiervoor werd VisioModeler gebruikt 

Visitor 
Track 

overzicht 
personen per 

plaats 

ingeven persoon-
gegevens 

aanpassen  
persoon-
gegevens 

Figuur 46: navigatiestructuur 
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6.5 Het resultaat in XForms 
 
Het resultaat van de transformatie van het in WSDM-ML beschreven voorbeeldproject naar 
XForms is hieronder terug te vinden. Aangezien op vlak van het plaatsen van controls nog 
geen transformatie vanuit WSDM is gebeurd, hebben we die voor de visualisatie er manueel 
aan toegevoegd. Ook de data van het eerste scherm is aan het XForms document 
toegevoegd voor de illustratie. 
 
De gegenereerde XForms code is terug te vinden in bijlage H. 
 
 

 
Figuur 48: overzicht van plaatsnamen met inwoners 

 
 

 
Figuur 49: ingeven van persoon met aanduiden plaatsnaam 
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Conclusie 
 
 
Wanneer een onderzoek aanvangt is het moeilijk om een beeld te vormen van het 
eindresultaat dat men zal boeken. Moeilijkheden worden veelal over het hoofd gezien en de 
weg naar het resultaat lijkt kaarsrecht te zijn. Niks is minder waar, vooral als men tijdens het 
onderzoek geconfronteerd wordt met technologieën die vrij recent zijn of zelfs nog niet op 
punt staan. Naast het feit dat men de technologie onder de knie moet proberen te krijgen, is 
het evalueren van referenties over die technologie een moeilijke opgave: in hoeverre zijn ze 
nog relevant en handelen ze niet over een oudere versie? Of zijn ze niet objectief? 
 
Hoewel het uiteindelijk resultaat nog maar een fractie is van wat ik wou bekomen, ben ik me 
ervan bewust welke mogelijkheden of beperktheden het genereren van code vanuit 
declaratieve specificaties, of het interpreteren ervan, kan inhouden: het raamwerk van de 
code is meestal gemakkelijk te construeren, maar de details eraan toevoegen vergen het 
meeste werk. 
 
Ik vermoed dan ook dat een verderzetting van dit onderzoek nuttig kan zijn voor het creëren 
van websites die een communicatie met diverse randapparaten kan ondersteunen. Nu een 
eerste versie van het metaschema van WSDM vorm heeft gekregen, lijkt het me in de eerste 
plaats nuttig om een tool te bouwen waarmee de specificaties van een WSDM-project 
gemakkelijk kunnen ingegeven worden. Vervolgens zal het zoeken van relaties tussen 
WSDM concepten en XForms mogelijkheden de generatie van de gebruikersinterface 
optimaliseren. Ook dient de relatie onderzocht te worden tussen WSDM concepten en 
mogelijkheden die bepaalde webservers bieden om een gedeelte van de implementatie van 
de functionaliteit te automatiseren. 
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Bijlage A: overzicht van de beschikbare vocabularies voor UIML 
 
Vocabulary name Corresponding platform 
Name: CSS_1_Harmonia_0.1.uiml 

uiml.org/toolkits/CSS_1_Harmonia_0.1.uiml Info: 
documentation  

W3C’s Cascading Style Sheets 
(CSS), Level 1 

Name: CSS_2_Harmonia_0.1.uiml 
uiml.org/toolkits/CSS_2_Harmonia_0.1.uiml Info: 
documentation  

W3C’s Cascading Style Sheets 
(CSS), Level 2 

Name: HTML_3.2_Harmonia_1.0 
uiml.org/toolkits/HTML_3.2_Harmonia_1.0.uiml Info: 
documentation  

W3C’s Hypertext Markup Language 
(HTML) version 3.2 

Name: HTML_4.01frameset_Harmonia_0.1 
uiml.org/toolkits/HTML_4.01frameset_Harmonia_0.1.uiml Info: 
documentation   

W3C’s Hypertext Markup Language 
(HTML) version 4.01 with the 
frameset DTD and Cascading Style 
Sheets Level 1 
(Note: Vocabulary file contains a 
portion of HTML 4.01 and CSS1 so 
far.)  

Name: Java_1.3_Harmonia_1.0 
uiml.org/toolkits/Java_1.3_Harmonia_1.0.uiml Info: 
documentation   

Java™ 2 SDK, Standard Edition 
(J2SE) version 1.3, specifying AWT 
and Swing toolkits 

Name: JavaAWT_1.3_Harmonia_1.0.uiml 
uiml.org/toolkits/JavaAWT_1.3_Harmonia_1.0.uiml Info: 
documentation   

Java™ 2 SDK, Standard Edition 
(J2SE) version 1.3, specifying AWT 
toolkit 

Name: JavaSwing_1.3_Harmonia_1.0.uiml 
uiml.org/toolkits/JavaSwing_1.3_Harmonia_1.0.uiml Info: 
documentation   

Java™ 2 SDK, Standard 
Edition (J2SE) version 1.3, 
specifying Swing toolkit 

Name: Javascript_1.3_Harmonia_0.1 
uiml.org/toolkits/Javascript_1.3_Harmonia_0.1.uiml Info: 
documentation - coming soon  

Javascript version 1.3 functions 

Name: GenericJH_1.0_Harmonia_1.
0  

Info: Coming soon! 

   

A single, generic (or multi-platform) 
vocabulary for creating Java and 
HTML user interfaces 

Name: VXML_1.0_Harmonia_0.1 
uiml.org/toolkits/VXML_1.0_Harmonia_0.1.uiml Info: 
documentation   

VoiceXML Forum's VoiceXML 
version 1.0 

Name: WML_1.3_Harmonia_0.3 
uiml.org/toolkits/WML_1.3_Harmonia_0.3.uiml Info: 
documentation   

WAP Forum's Wireless Markup 
Language (WML) version 1.3 

Bijlage B: een UIML beschrijving van een gebruikersinterface 
 
<?xml version="1.0"?> 
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<!DOCTYPE uiml PUBLIC 
"-//UIT//DTD UIML 2.0 Draft//EN" 
"http://uiml.org/dtds/UIML20.dtd"> 

<uiml> 
<head> 

<meta name="Description" 
content="Use of templates for CreditCard entry form"/> 

<meta name="Author" content="Constantinos Phanouriou"/> 
<meta name="Email" content="uiml-editor@uiml.org"/> 

</head> 
<peers> 

<presentation name="WML"> 
<component name="Dialog" maps-to="wml:card"/> 
<component name="TextField" maps-to="wml:input"/> 
<component name="Button" maps-to="wml:DO type=’ACCEPT’"/> 
<component name="InputEvent" 
maps-to="wml:event type=’onenterforward’"/> 

</presentation> 
<presentation name="VoiceXML"> 

<component name="Dialog" maps-to="vxml:form"/> 
<component name="TextField" maps-to="vxml:prompt"/> 
<!-- Button does not have a rendering in Voice --> 
<component name="Button" maps-to=""/> 
<component name="InputEvent" maps-to="vxml:filled"/> 

</presentation> 
<presentation name="Java-AWT"> 

<component name="Dialog" maps-to="java.awt.Dialog"/> 
<component name="TextField" maps-to="java.awt.TextField"/> 
<component name="Button" maps-to="java.awt.Button"/> 
<component name="InputEvent" 
maps-to="java.awt.event.ActionEvent"/> 

</presentation> 
<logic name="HTTP"> 

<component name="CreditApp"> 
<method name="SendCredit" 
maps-to="http://<server>:port/cgi-bin/acceptCredit.pl?"> 
<param name="cnum"/> 

</method> 
</component> 

</logic> 
<logic name="Java"> 

<component name="CreditApp" maps-
to="myBiz.creditApp.class"> 
<method name="SendCredit" maps-to="acceptCredit"> 

<param name="cnum"/> 
</method> 

</component> 
</logic> 

</peers> 
 
<template name="CreditCard"> 

<part name="CreditContainer" class="CreditDialog"> 
<style> 

<proprety name="title">Credit Card Entry Form</property> 
</style> 
<part name="CreditNum" class="number"/> 
<part name="AcceptNum" class="Accept"> 

<style> 
<proprety name="content">Accept</property> 

</style> 
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</part> 
</part> 

</template> 
<interface> 

<structure> 
<part name="ECommerceApp"> 
<!-- UI description --> 

<part name="MyCredit" source="#CreditCard"/> 
</part> 

</structure> 
<style> 

<property name="rendering" part-
class="MyCredit.CreditDialog"> 
Dialog</property> 

<property name="rendering" part-class="MyCredit.number"> 
TextField</property> 

<property name="rendering" part-class="MyCredit.Accept"> 
Button</property> 

<property name="rendering" event-name="InputEvent"> 
InputEvent</property> 

<property name="rendering" method-name="SendCredit"> 
SendCredit</property> 

</style> 
<behavior> 

<rule> 
<condition> 

<event name="InputEvent" part-
name="MyCredit.AcceptNum"/> 

</condition> 
<action> 

<method name="SendCredit"> 
<param name="cnum"> 

<property name="content" 
part-name="MyCredit.CreditNum"/> 

</param> 
</method> 

</action> 
</rule> 

</behavior> 
</interface> 

</uiml> 
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Bijlage C: een XForms beschrijving van een gebruikersinterface 
 
<!-- $Id: example1.xml,v 1.3 2002/10/28 17:53:58 dla Exp $-->  
<html xmlns="http://www.w3.org/2002/06/xhtml2" 
xmlns:xforms="http://www.w3.org/2002/xforms/cr" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events" 
xmlns:my="http://commerce.example.com/payment"> 

<head> 
<title xml:lang="fr">XForms en XHTML</title>  
<xforms:model> 

<xforms:instance> 
<my:payment as="credit"> 

<my:cc />  
<my:exp />  

</my:payment> 
</xforms:instance> 

<xforms:submission action="http://www.example.com/buy.rb" 
method="post" id="s00" />  

<xforms:bind nodeset="my:cc" relevant="../@as=’credit’" 
required="true()" />  

<xforms:bind nodeset="my:exp" relevant="../@as=’credit’" 
required="true()" />  

</xforms:model> 
</head> 
<body> 

...  
<group ref="." xmlns="http://www.w3.org/2002/xforms/cr"> 

<trigger> 
<label>Français</label>  
<toggle case="fr" ev:event="xforms-activate" />  

</trigger> 
<trigger> 

<label>English</label>  
<toggle case="en" ev:event="xforms-activate" />  

</trigger> 
</group> 
<switch xmlns="http://www.w3.org/2002/xforms/cr"> 

<case id="fr"> 
<select1 ref="@as"> 

<label xml:lang="fr">Choisissez la méthode de 
paiement</label>  

<choices> 
<item> 

<label xml:lang="fr">Cash</label>  
<value>cash</value>  
<alert xml:lang="fr">Veuillez ne pas expédier 
l'argent comptant.</alert>  

</item> 
<item> 

<label xml:lang="fr">Carte bancaire</label>  
<value>credit</value>  

</item> 
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</choices> 
</select1> 
<input ref="my:cc"> 

<label xml:lang="fr">Nombre de Carte de Banque</label>  
</input> 
<input ref="my:exp"> 

<label xml:lang="fr">Date d'échéance.</label>  
</input> 
<submit submission="s00"> 

<label xml:lang="fr">Achat</label>  
</submit> 

</case> 
<case id="en"> 

<select1 ref="@as"> 
<label xml:lang="en">Select Payment Method</label>  
<choices> 

<item> 
<label xml:lang="en">Cash</label>  
<value>cash</value>  
<alert xml:lang="en">Please do not mail cash.</alert>  

</item> 
<item> 

<label xml:lang="en">Credit</label>  
<value>credit</value>  

</item> 
</choices> 

</select1> 
<input ref="my:cc"> 

<label xml:lang="en">Credit Card Number</label>  
</input> 
<input ref="my:exp"> 

<label xml:lang="en">Expiration Date</label>  
</input> 
<submit submission="s00"> 

<label xml:lang="en">Buy</label>  
</submit> 

</case> 
</switch> 
...  
</body> 

</html> 
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Bijlage D: XML Schema voor WSDM-ML 
 
<?xml version ="1.0"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="http://wise.vub.ac.be/WSDM" 
xmlns="http://wise.vub.ac.be/WSDM"> 
 
<!-- typedefinitie voor elk objecttype --> 
<!-- simple type voor LOTs en referenties van NOLOTs --> 
 

<xs:simpleType name="AudienceClassName"> 
<xs:restriction base="xs:string"/> 

</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="LinkId"> 

<xs:restriction base="xs:integer"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="Bidirected"> 

<xs:restriction base="xs:boolean"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="AidLinkType"> 

<xs:restriction base="xs:string"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="NodeId"> 

<xs:restriction base="xs:integer"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="PageId"> 

<xs:restriction base="xs:integer"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="TextItemId"> 

<xs:restriction base="xs:integer"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="EmbeddedObjectId"> 

<xs:restriction base="xs:integer"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="LanguageCode"> 

<xs:restriction base="xs:string"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="URL"> 

<xs:restriction base="xs:anyURI"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="ChunkId"> 

<xs:restriction base="xs:integer"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="FunctionalChunkId"> 

<xs:restriction base="xs:integer"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="Title"> 

<xs:restriction base="xs:string"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="ActionId"> 

<xs:restriction base="xs:integer"/> 
</xs:simpleType> 
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<xs:simpleType name="LOTInput"> 
<xs:restriction base="xs:string"/> 

</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="LOTBinding"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:enumeration value="="/> 
<xs:enumeration value="->"/> 

 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="NOLOTBinding"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:enumeration value="NEW"/> 
<xs:enumeration value="REMOVE"/> 

 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="FactBinding"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:enumeration value="+"/> 
<xs:enumeration value="+/-"/> 
<xs:enumeration value="-"/> 

 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="LOTDomainName"> 

<xs:restriction base="xs:string"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="ObjectTypeId"> 

<xs:restriction base="xs:integer"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="ObjectTypeName"> 

<xs:restriction base="xs:string"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="RoleId"> 

<xs:restriction base="xs:integer"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="Description"> 

<xs:restriction base="xs:string"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="TableName"> 

<xs:restriction base="xs:string"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="ColumnName"> 

<xs:restriction base="xs:string"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="ColumnType"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:enumeration value="varchar"/> 
<xs:enumeration value="number"/> 
<xs:enumeration value="date"/> 

 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="ColumnLength"> 

<xs:restriction base="xs:integer"/> 
</xs:simpleType> 
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<xs:simpleType name="ColumnDecimals"> 
<xs:restriction base="xs:integer"/> 

</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="Constraint"> 

<xs:restriction base="xs:string"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="CompositionId"> 

<xs:restriction base="xs:integer"/> 
</xs:simpleType> 

 
<!-- complex type voor NOLOTs (subtypes met zelfde referentie als supertype worden 
niet opgenomen tenzij voor integriteitstesten i.g.v. referentie) --> 

 
<xs:complexType name="AudienceClass"> 

<xs:attribute name="audienceclassname" 
type="AudienceClassName" use="required"/> 

</xs:complexType> 
<xs:complexType name="Track"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="audienceclass" type="AudienceClass"/> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="Link"> 

<xs:attribute name="linkid" type="LinkId" use="required"/> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="LinkCondition"> 

<xs:attribute name="condition" type="Constraint" 
use="required"/> 

</xs:complexType> 
<xs:complexType name="Node"> 

<xs:attribute name="nodeid" type="NodeId" use="required"/> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="Page"> 

<xs:attribute name="pageid" type="PageId" use="required"/> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="TextItem"> 

<xs:attribute name="textitemid" type="TextItemId" 
use="required"/> 

</xs:complexType> 
<xs:complexType name="Language"> 

<xs:attribute name="languagecode" type="LanguageCode" 
use="required"/> 

</xs:complexType> 
<xs:complexType name="Text"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="textitem" type="TextItem"/> 
<xs:element name="language" type="Language"/> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="EmbeddedObject"> 

<xs:attribute name="embeddedobjectid" type="EmbeddedObjectId" 
use="required"/> 

</xs:complexType> 
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<xs:complexType name="FunctionalChunk"> 
<xs:attribute name="functionalchunkid" 
type="FunctionalChunkId" use="required"/> 

</xs:complexType> 
<xs:complexType name="LOTAction"> 

<xs:attribute name="lotactionid" type="ActionId" 
use="required"/> 

</xs:complexType> 
<xs:complexType name="NOLOTAction"> 

<xs:attribute name="nolotactionid" type="ActionId" 
use="required"/> 

</xs:complexType> 
<xs:complexType name="FactAction"> 

<xs:attribute name="factactionid" type="ActionId" 
use="required"/> 

</xs:complexType> 
<xs:complexType name="Chunk"> 

<xs:attribute name="chunkid" type="ChunkId" use="required"/> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="ObjectType"> 

<xs:attribute name="objecttypeid" type="ObjectTypeId" 
use="required"/> 

</xs:complexType> 
<xs:complexType name="LOTDomain"> 

<xs:attribute name="lotdomainname" type="LOTDomainName" 
use="required"/> 

</xs:complexType> 
<xs:complexType name="Role"> 

<xs:attribute name="roleid" type="RoleId" use="required"/> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="RoleConstraint"> 
<xs:attribute name="constraint" type="Constraint" 
use="required"/> 

</xs:complexType> 
<xs:complexType name="BinaryFactType"> 

<xs:attribute name="roleid1" type="RoleId" use="required"/> 
<xs:attribute name="roleid2" type="RoleId" use="required"/> 

</xs:complexType> 
<xs:complexType name="Table"> 

<xs:attribute name="tablename" type="TableName" 
use="required"/> 

</xs:complexType> 
<xs:complexType name="Column"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="table" type="Table"/> 

</xs:sequence> 
<xs:attribute name="columnname" type="ColumnName" 
use="required"/> 

</xs:complexType> 
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<!-- compositie van objecttypes op component (via rollen) --> 
<xs:complexType name="RoleComposition"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base="Role"> 

<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
<xs:element name="item" type="RoleComposition"/> 

</xs:sequence> 
</xs:extension> 

</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 

 
<!-- complexe typedefinitie voor de feiten van elk Major Object Type en de feiten van 
elk supertype --> 
 

<xs:complexType name="TrackFacts"> 
<xs:complexContent> 

<xs:extension base="Track"/> 
</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 
<xs:complexType name="LinkFacts"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base="Link"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="fromnode" type="Node" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 

<xs:element name="tonode" type="Node" minOccurs="1" 
maxOccurs="unbounded"/> 

<xs:element name="bidirected" type="Bidirected"/> 
<xs:element name="linkcondition" type="LinkCondition"/> 

</xs:sequence> 
</xs:extension> 

</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="StructuralLinkFacts"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base="LinkFacts"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="fromtrack" type="Track" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 

<xs:element name="totrack" type="Track" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 

</xs:sequence> 
</xs:extension> 

</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="AidLinkFacts"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base="LinkFacts"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="aidlinktype" type="AidLinkType"/> 

</xs:sequence> 
</xs:extension> 

</xs:complexContent> 
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</xs:complexType> 
<xs:complexType name="ProcessLogicLinkFacts"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base="LinkFacts"/> 

</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="SemanticLinkFacts"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base="LinkFacts"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="binaryfacttype" 
type="BinaryFactType"/> 

</xs:sequence> 
</xs:extension> 

</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="SemanticNodeFacts"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base="Node"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="objecttype" type="ObjectType"/> 

</xs:sequence> 
</xs:extension> 

</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="ExternalComponentFacts"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base="Node"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="url" type="URL"/> 

</xs:sequence> 
</xs:extension> 

</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="InternalComponentFacts"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base="Node"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="functionalchunk" 
type="FunctionalChunk"/> 

<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 
<xs:choice> 

<xs:element name="textblock" type="TextItemFacts"/> 
<!-- structuur van objecttypes --> 
<xs:element name="composition"> 

<xs:complexType> 
<xs:attribute name="compositionid" 
type="CompositionId" use="required"/> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="objecttype" 
type="ObjectType"/> 
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<xs:element name="item" 
type="RoleComposition" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 
</xs:choice> 

</xs:sequence> 
</xs:sequence> 

</xs:extension> 
</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 
<xs:complexType name="PageFacts"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base="Page"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="component" type="Node" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 

<xs:element name="pagetitle" type="TextItemFacts"/> 
</xs:sequence> 

</xs:extension> 
</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 
<xs:complexType name="TextItemFacts"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base="TextItem"> 

<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 
<xs:element name="text"> 

<xs:complexType> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="Text"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="textcontent"> 

<xs:complexType mixed="true"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name="embeddedobject" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
<xs:complexType> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="EmbeddedObject"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="objecttype" 
type="ObjectType" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"/> 

<xs:element name="link" type="Link" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

</xs:sequence> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 
</xs:sequence> 

</xs:complexType> 
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</xs:element> 
</xs:sequence> 

</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 
</xs:sequence> 

</xs:extension> 
</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 
<xs:complexType name="FunctionalChunkFacts"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base="FunctionalChunk"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="title" type="Title"/> 
<xs:element name="inputobjecttype" type="ObjectType" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

<xs:element name="outputobjecttype" type="ObjectType" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

<xs:element name="chunk" type="Chunk"/> 
<xs:element name="lotaction" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
<xs:complexType> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="LOTAction"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="lot" type="ObjectType"/> 
<xs:element name="lotinput" type="LOTInput"/> 
<xs:element name="lotbinding" type="LOTBinding"/> 

</xs:sequence> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 
<xs:element name="nolotaction" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
<xs:complexType> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="NOLOTAction"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="nolot" type="ObjectType"/> 
<xs:element name="nolotbinding" 
type="NOLOTBinding"/> 

</xs:sequence> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 
<xs:element name="factaction" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
<xs:complexType> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="FactAction"> 
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<xs:sequence> 
<xs:element name="fact" type="BinaryFactType"/> 
<xs:element name="factbinding" 
type="FactBinding"/> 

</xs:sequence> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 
</xs:sequence> 

</xs:extension> 
</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 
<xs:complexType name="ChunkFacts"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base="Chunk"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="objecttype" type="ObjectType" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

</xs:sequence> 
</xs:extension> 

</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="ObjectTypeFacts"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base="ObjectType"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="objecttypename" 
type="ObjectTypeName"/> 

<xs:element name="role" type="RoleFacts" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 

<xs:element name="label" type="TextItemFacts"/> 
</xs:sequence> 

</xs:extension> 
</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 
<xs:complexType name="RoleFacts"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base="Role"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="description" type="Description"/> 
<xs:element name="constraint" type="RoleConstraint" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

</xs:sequence> 
</xs:extension> 

</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="BinaryFactTypeFacts"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base="BinaryFactType"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="table" type="Table" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
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</xs:sequence> 
</xs:extension> 

</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="NOLOTFacts"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base="ObjectType"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="table" type="Table" minOccurs="1" 
maxOccurs="unbounded"/> 

</xs:sequence> 
</xs:extension> 

</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="LOTFacts"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base="ObjectType"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="column" type="Column" minOccurs="1" 
maxOccurs="unbounded"/> 

</xs:sequence> 
</xs:extension> 

</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="TableFacts"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base="Table"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="column" minOccurs="1" 
maxOccurs="unbounded"> 
<xs:complexType> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="Column"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="columntype" type="ColumnType"/> 
<xs:element name="columnlength" 
type="ColumnLength"/> 

<xs:element name="columndecimals" 
type="ColumnDecimals" minOccurs="0"/> 

<xs:element name="references" type="Column" 
minOccurs="0"/> 

</xs:sequence> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 
<xs:element name="primarykey" type="Column" 
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

</xs:sequence> 
</xs:extension> 

</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
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<!-- root xs:element, sleutels en sleutelreferenties --> 
 

<xs:element name="wsdm"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="track" type="TrackFacts" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
<xs:key name="TrackKey"> 

<xs:selector xpath="."/> 
<xs:field xpath="audienceclass"/> 

</xs:key> 
</xs:element> 
<xs:element name="structurallink" 
type="StructuralLinkFacts" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
<xs:key name="StructuralLinkKey"> 

<xs:selector xpath="."/> 
<xs:field xpath="@linkid"/> 

</xs:key> 
</xs:element> 
<xs:element name="aidlink" type="AidLinkFacts" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
<xs:key name="AidLinkKey"> 

<xs:selector xpath="."/> 
<xs:field xpath="@linkid"/> 

</xs:key> 
</xs:element> 
<xs:element name="processlogiclink" 
type="ProcessLogicLinkFacts" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
<xs:key name="ProcessLogicLinkKey"> 

<xs:selector xpath="."/> 
<xs:field xpath="@linkid"/> 

</xs:key> 
</xs:element> 
<xs:element name="semanticlink" type="SemanticLinkFacts" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
<xs:key name="SemanticLinkKey"> 

<xs:selector xpath="."/> 
<xs:field xpath="@linkid"/> 

</xs:key> 
</xs:element> 
<xs:element name="semanticnode" type="SemanticNodeFacts" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
<xs:key name="SemanticNodeKey"> 

<xs:selector xpath="."/> 
<xs:field xpath="@nodeid"/> 

</xs:key> 
</xs:element> 
<xs:element name="externalcomponent" 
type="ExternalComponentFacts" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
<xs:key name="ExternalComponentKey"> 
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<xs:selector xpath="."/> 
<xs:field xpath="@nodeid"/> 

</xs:key> 
</xs:element> 
<xs:element name="internalcomponent" 
type="InternalComponentFacts" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
<xs:key name="InternalComponentKey"> 

<xs:selector xpath="."/> 
<xs:field xpath="@nodeid"/> 

</xs:key> 
</xs:element> 
<xs:element name="page" type="PageFacts" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
<xs:key name="PageKey"> 

<xs:selector xpath="."/> 
<xs:field xpath="@pageid"/> 

</xs:key> 
</xs:element> 
<xs:element name="functionalchunk" 
type="FunctionalChunkFacts" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
<xs:key name="FunctionalChunkKey"> 

<xs:selector xpath="."/> 
<xs:field xpath="@functionalchunkid"/> 

</xs:key> 
</xs:element> 
<xs:element name="chunk" type="ChunkFacts" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
<xs:key name="ChunkKey"> 

<xs:selector xpath="."/> 
<xs:field xpath="@chunkid"/> 

</xs:key> 
</xs:element> 
<xs:element name="objecttype" type="ObjectTypeFacts" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
<xs:key name="ObjectTypeKey"> 

<xs:selector xpath="."/> 
<xs:field xpath="@objecttypeid"/> 

</xs:key> 
</xs:element> 
<xs:element name="binaryfacttype" 
type="BinaryFactTypeFacts" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
<xs:key name="BinaryFactTypeKey"> 

<xs:selector xpath="."/> 
<xs:field xpath="@roleid1"/> 
<xs:field xpath="@roleid2"/> 

</xs:key> 
</xs:element> 
<xs:element name="nolot" type="NOLOTFacts" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
<xs:key name="NOLOTKey"> 
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<xs:selector xpath="."/> 
<xs:field xpath="@objecttypeid"/> 

</xs:key> 
</xs:element> 
<xs:element name="lot" type="LOTFacts" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
<xs:key name="LOTKey"> 

<xs:selector xpath="."/> 
<xs:field xpath="@objecttypeid"/> 

</xs:key> 
</xs:element> 
<xs:element name="table" type="TableFacts" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
<xs:key name="TableKey"> 

<xs:selector xpath="."/> 
<xs:field xpath="@tablename"/> 

</xs:key> 
</xs:element> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 
 
</xs:schema> 
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Bijlage E: XSL voor transformatie WSDM-ML naar het XForms Model 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" 
 xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
 xmlns:xforms="http://www.w3.org/2002/xforms" 
 xmlns:wsdm="http://wise.vub.ac.be/WSDM"> 
 
<xsl:output method="xml"/> 
 
<xsl:template match="/"> 
<xsl:variable name="thePage" select="’1’"/> 
 
<xforms:model> 
<xforms:instance> 
 
<!--for each component on the page--> 

<xsl:for-each 
select="/wsdm:wsdm/page[@pageid=$thePage]/component"> 
<xsl:variable name="theComponent" select="@nodeid"/> 

 
<xsl:choose> 
<xsl:when 
test="/wsdm:wsdm/internalcomponent/@nodeid=$theComponent"> 
<!--when component is internal, proceed--> 

 
<!--root of the model is the component--> 
<xsl:element name="{concat(’transaction’,$theComponent)}"> 

 
<!--for each composition of the component--> 
<xsl:for-each select="/wsdm:wsdm/internalcomponent[@nodeid= 
$theComponent]/composition"> 
<xsl:variable name="theComposition" 
select="@compositionid"/> 

<xsl:variable name="theObjecttype" 
select="objecttype/@objecttypeid"/> 

 
<!--construct model starting with objecttype and 
traversing the roles--> 

<xsl:element 
name="{translate(/wsdm:wsdm/objecttype[@objecttypeid= 
$theObjecttype]/objecttypename,                                  
’ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ’, 
’abcdefghijklmnopqrstuvwxyz_’)}"> 

 
<!--for each item in the composition of the component 
construct hierarchy--> 

<xsl:call-template name="constructHierarchy"> 
<xsl:with-param name="theItempath" 
select="/wsdm:wsdm/internalcomponent[@nodeid= 
$theComponent]/composition[@compositionid= 
$theComposition]/item"/> 

</xsl:call-template> 
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</xsl:element> 
</xsl:for-each> 
 
</xsl:element> 

 
</xsl:when> 
<xsl:otherwise> 

<!--Not an internal component--> 
</xsl:otherwise> 
</xsl:choose> 

 
</xsl:for-each> 

 
</xforms:instance> 
</xforms:model> 
 
</xsl:template> 
 
<!--construct hierarchy of facts and objecttypes--> 
<xsl:template name="constructHierarchy"> 
<xsl:param name="theItempath"/> 
 
<xsl:for-each select="$theItempath"> 

<xsl:variable name="theRole" select="@roleid"/> 
<xsl:variable name="theRoleTag" 
select="/wsdm:wsdm/objecttype/role[@roleid= 
$theRole]/description"/> 

<xsl:variable name="theOtherRole" 
select="/wsdm:wsdm/binaryfacttype[@roleid1=$theRole]/@roleid2 
| /wsdm:wsdm/binaryfacttype[@roleid2=$theRole]/@roleid1"/> 

  
<!--get the objecttype connected with the role--> 
<xsl:variable name="theObjectTag" 
select="/wsdm:wsdm/objecttype/role[@roleid= 
$theOtherRole]/../objecttypename"/> 

<xsl:variable name="theItemTag" 
select="translate(concat($theRoleTag,concat(’_’, 
$theObjectTag)), ’ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ’, 
’abcdefghijklmnopqrstuvwxyz_’)"/> 

 
<!--test uniquenessconstraint of role and test the existence of 
a next level--> 

<xsl:choose> 
<xsl:when test="/wsdm:wsdm/objecttype/role[@roleid=$theRole]/ 
constraint[@constraint=’unique’]"> 
<xsl:element name="{$theItemTag}"> 
<xsl:call-template name="constructHierarchy"> 
<xsl:with-param name="theItempath" select="item"/> 
</xsl:call-template> 
</xsl:element> 

</xsl:when> 
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<xsl:otherwise> 
<xsl:element name="{concat($theItemTag,’s’)}"> 

<xsl:element name="{$theItemTag}"> 
<xsl:call-template name="constructHierarchy"> 
<xsl:with-param name="theItempath" select="item"/> 
</xsl:call-template> 
</xsl:element> 

</xsl:element> 
</xsl:otherwise> 

</xsl:choose> 
 
</xsl:for-each> 
 
</xsl:template> 
 
</xsl:stylesheet> 
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Bijlage F: WSDM-ML van het voorbeeldproject 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="wsdm-xforms.xsl"?> 
<wsdm:wsdm xmlns:wsdm=http://wise.vub.ac.be/WSDM 
xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 
xsi:schemaLocation="http://wise.vub.ac.be/WSDM wsdm-ml.xsd"> 

<externalcomponent nodeid="3"> 
<url>http://www.vub.ac.be</url> 

</externalcomponent> 
<internalcomponent nodeid="1"> 

<functionalchunk functionalchunkid="1"/> 
<textblock textitemid="1"> 

<text> 
<textitem textitemid="1"/> 
<language languagecode="NL"/> 
<textcontent>Nederlands</textcontent> 

</text> 
<text> 

<textitem textitemid="1"/> 
<language languagecode="F"/> 
<textcontent>Français</textcontent> 

</text> 
</textblock> 
<composition compositionid="1"> 

<objecttype objecttypeid="3"/> 
<item roleid="35"/> 
<item roleid="32"> 

<item roleid="21"/> 
</item> 

</composition> 
<textblock textitemid="2"> 

<text> 
<textitem textitemid="2"/> 
<language languagecode="NL"/> 
<textcontent>Vervolg in het Nederlands</textcontent> 

</text> 
<text> 

<textitem textitemid="2"/> 
<language languagecode="F"/> 
<textcontent>Continuation en Français</textcontent> 

</text> 
</textblock> 

</internalcomponent> 
<internalcomponent nodeid="2"> 

<functionalchunk functionalchunkid="2"/> 
<composition compositionid="1"> 

<objecttype objecttypeid="2"/> 
<item roleid="21"/> 
<item roleid="23"> 

<item roleid="35"/> 
</item> 
<item roleid="24"/> 
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</composition> 
</internalcomponent> 
<page pageid="1"> 

<component nodeid="1"/> 
<component nodeid="3"/> 
<pagetitle textitemid="1"> 

<text> 
<textitem textitemid="1"/> 
<language languagecode="NL"/> 
<textcontent>Nederlandse titel</textcontent> 

</text> 
<text> 

<textitem textitemid="1"/> 
<language languagecode="F"/> 
<textcontent>Titre en Français</textcontent> 

</text> 
</pagetitle> 

</page> 
<page pageid="2"> 

<component nodeid="2"/> 
<pagetitle textitemid="1"> 

<text> 
<textitem textitemid="1"/> 
<language languagecode="NL"/> 
<textcontent>Tweede titel</textcontent> 

</text> 
<text> 

<textitem textitemid="1"/> 
<language languagecode="F"/> 
<textcontent>Second titre</textcontent> 

</text> 
</pagetitle> 

</page> 
<functionalchunk functionalchunkid="1"> 

<title>Een</title> 
<outputobjecttype objecttypeid="2"/> 
<chunk chunkid="1"/> 

</functionalchunk> 
<functionalchunk functionalchunkid="2"> 

<title>Twee</title> 
<chunk chunkid="2"/> 
<lotaction lotactionid="1"> 

<lot objecttypeid="1"/> 
<lotinput>?</lotinput> 
<lotbinding>=</lotbinding> 

</lotaction> 
<lotaction lotactionid="2"> 

<lot objecttypeid="4"/> 
<lotinput>?</lotinput> 
<lotbinding>=</lotbinding> 

</lotaction> 
<nolotaction nolotactionid="1"> 

<nolot objecttypeid="2"/> 



 103 

<nolotbinding>NEW</nolotbinding> 
</nolotaction> 
<factaction factactionid="1"> 

<fact roleid1="21" roleid2="12"/> 
<factbinding>+</factbinding> 

</factaction> 
<factaction factactionid="2"> 

<fact roleid1="23" roleid2="32"/> 
<factbinding>+</factbinding> 

</factaction> 
<factaction factactionid="3"> 

<fact roleid1="24" roleid2="42"/> 
<factbinding>+</factbinding> 

</factaction> 
</functionalchunk> 
<chunk chunkid="1"> 

<objecttype objecttypeid="1"/> 
<objecttype objecttypeid="2"/> 
<objecttype objecttypeid="3"/> 
<objecttype objecttypeid="5"/> 

</chunk> 
<chunk chunkid="2"> 

<objecttype objecttypeid="1"/> 
<objecttype objecttypeid="2"/> 
<objecttype objecttypeid="3"/> 
<objecttype objecttypeid="4"/> 
<objecttype objecttypeid="5"/> 

</chunk> 
<objecttype objecttypeid="1"> 

<objecttypename>Name</objecttypename> 
<role roleid="12"> 

<description>is of</description> 
<constraint constraint="unique"/> 

</role> 
<label textitemid="1"> 

<text> 
<textitem textitemid="1"/> 
<language languagecode="NL"/> 
<textcontent>Naam</textcontent> 

</text> 
<text> 

<textitem textitemid="1"/> 
<language languagecode="F"/> 
<textcontent>Nom</textcontent> 

</text> 
</label> 

</objecttype> 
<objecttype objecttypeid="2"> 

<objecttypename>Person</objecttypename> 
<role roleid="21"> 

<description>has</description> 
<constraint constraint="unique"/> 

</role> 
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<role roleid="23"> 
<description>lives in</description> 

</role> 
<role roleid="24"> 

<description>is born on</description> 
<constraint constraint="unique"/> 

</role> 
<label textitemid="1"> 

<text> 
<textitem textitemid="1"/> 
<language languagecode="NL"/> 
<textcontent>Persoon</textcontent> 

</text> 
<text> 

<textitem textitemid="1"/> 
<language languagecode="F"/> 
<textcontent>Personage</textcontent> 

</text> 
</label> 

</objecttype> 
<objecttype objecttypeid="3"> 

<objecttypename>Place</objecttypename> 
<role roleid="32"> 

<description>has as habitant</description> 
</role> 
<role roleid="35"> 

<description>has</description> 
<constraint constraint="unique"/> 

</role> 
<label textitemid="1"> 

<text> 
<textitem textitemid="1"/> 
<language languagecode="NL"/> 
<textcontent>Woonplaats</textcontent> 

</text> 
<text> 

<textitem textitemid="1"/> 
<language languagecode="F"/> 
<textcontent>Habitation</textcontent> 

</text> 
</label> 

</objecttype> 
<objecttype objecttypeid="4"> 

<objecttypename>Date</objecttypename> 
<role roleid="42"> 

<description>is birthdate of</description> 
</role> 
<label textitemid="1"> 

<text> 
<textitem textitemid="1"/> 
<language languagecode="NL"/> 
<textcontent>Datum</textcontent> 

</text> 
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<text> 
<textitem textitemid="1"/> 
<language languagecode="F"/> 
<textcontent>Date</textcontent> 

</text> 
</label> 

</objecttype> 
<objecttype objecttypeid="5"> 

<objecttypename>PlaceName</objecttypename> 
<role roleid="53"> 

<description>is of</description> 
<constraint constraint="unique"/> 

</role> 
<label textitemid="1"> 

<text> 
<textitem textitemid="1"/> 
<language languagecode="NL"/> 
<textcontent>WoonplaatsNaam</textcontent> 

</text> 
<text> 

<textitem textitemid="1"/> 
<language languagecode="F"/> 
<textcontent>Nom de Habitation</textcontent> 

</text> 
</label> 

</objecttype> 
<binaryfacttype roleid1="21" roleid2="12"/> 
<binaryfacttype roleid1="23" roleid2="32"/> 
<binaryfacttype roleid1="24" roleid2="42"/> 
<binaryfacttype roleid1="35" roleid2="53"> 

<table tablename="PersoonWoonplaatsTbl"/> 
</binaryfacttype> 
<nolot objecttypeid="2"> 

<table tablename="PersoonTbl"/> 
</nolot> 
<nolot objecttypeid="3"> 

<table tablename="WoonplaatsTbl"/> 
</nolot> 
<lot objecttypeid="1"> 

<column columnname="NaamClmn"> 
<table tablename="PersoonTbl"/> 

</column> 
</lot> 
<lot objecttypeid="4"> 

<column columnname="DatumClmn"> 
<table tablename="PersoonTbl"/> 

</column> 
</lot> 
<lot objecttypeid="5"> 

<column columnname="PlaatsNaamClmn"> 
<table tablename="WoonplaatsTbl"/> 

</column> 
</lot> 
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<table tablename="PersoonTbl"> 
<column columnname="NaamClmn"> 

<table tablename="PersoonTbl"/> 
<columntype>varchar</columntype> 
<columnlength>30</columnlength> 

</column> 
<column columnname="DatumClmn"> 

<table tablename="PersoonTbl"/> 
<columntype>date</columntype> 
<columnlength>8</columnlength> 

</column> 
<primarykey columnname="NaamClmn"> 

<table tablename="PersoonTbl"/> 
</primarykey> 

</table> 
<table tablename="WoonplaatsTbl"> 

<column columnname="WoonplaatsNaamClmn"> 
<table tablename="WoonplaatsTbl"/> 
<columntype>varchar</columntype> 
<columnlength>40</columnlength> 

</column> 
<primarykey columnname="WoonplaatsNaamClmn"> 

<table tablename="WoonplaatsTbl"/> 
</primarykey> 

</table> 
<table tablename="PersoonWoonplaatsTbl"> 

<column columnname="NaamClmn"> 
<table tablename="PersoonWoonplaatsTbl"/> 
<columntype>varchar</columntype> 
<columnlength>30</columnlength> 
<references columnname="NaamClmn"> 

<table tablename="PersoonTbl"/> 
</references> 

</column> 
<column columnname="WoonplaatsNaamClmn"> 

<table tablename="PersoonWoonplaatsTbl"/> 
<columntype>varchar</columntype> 
<columnlength>40</columnlength> 
<references columnname="WoonplaatsNaamClmn"> 

<table tablename="WoonplaatsTbl"/> 
</references> 

</column> 
<primarykey columnname="NaamClmn"> 

<table tablename="PersoonWoonplaatsTbl"/> 
</primarykey> 
<primarykey columnname="WoonplaatsNaamClmn"> 

<table tablename="PersoonWoonplaatsTbl"/> 
</primarykey> 

</table> 
</wsdm:wsdm> 
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Bijlage G: DDL van de tabellen van het voorbeeldproject 
 
--    This SQL DDL script was generated by VisioModeler 3.1 

(Release Date: 10/02/1998). 
 
create database Searcher; 
 
-- Create new table PLACE. 
-- PLACE : Table of Place 
--  PLACENAME : PlaceName is of Place   
create table PLACE ( 

PLACENAME CHAR(40) not null, 
constraint PLACE_PK primary key (PLACENAME) 
);  

 
-- Create new table "PERSON LIVES PLACE". 
-- "PERSON LIVES PLACE" : Person lives in Place / Place has as 
habitant Person 
--  NAME : Person lives in Place 
--  PLACENAME : Place has as habitant Person   
create table "PERSON LIVES PLACE" ( 
 NAME CHAR(30) not null, 

PLACENAME CHAR(40) not null, 
constraint "PERSON LIVES PLACE_PK" primary key (NAME, 
PLACENAME) 
);  

 
-- Create new table PERSON. 
-- PERSON : Table of Person 
--  NAME : Name is of Person 
--  "BORN DATE" : Date is birthdate of Person   
create table PERSON ( 
 NAME CHAR(30) not null, 
 "BORN DATE" DATE not null, 

constraint PERSON_PK primary key (NAME) 
);  

 
-- Add foreign key constraints to table "PERSON LIVES PLACE". 
alter table "PERSON LIVES PLACE" 
 add constraint "PLACE_PERSON LIVES PLACE_FK1" 

foreign key (PLACENAME) references PLACE (PLACENAME); 
 
alter table "PERSON LIVES PLACE" 
 add constraint "PERSON_PERSON LIVES PLACE_FK1" 

foreign key (NAME) references PERSON (NAME); 
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Bijlage H: XForms code van het voorbeeldproject 
 
Opmerking: om informatie af te beelden op het voorbeeldscherm werd de lege tag 
<instance> vervangen door een XML met data. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"  
      xmlns:wsdm="http://wise.vub.ac.be/WSDM" 
      xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events" 
      xmlns:xforms="http://www.w3.org/2002/xforms/cr"> 
<head> 
<xforms:model> 
<xforms:instance> 

<transaction1 xmlns=""> 
<place> 
<has_placename/> 
<has_as_habitant_persons> 

<has_as_habitant_person> 
<has_name/> 

</has_as_habitant_person> 
</has_as_habitant_persons> 
</place> 

</transaction1> 
</xforms:instance> 
</xforms:model> 
</head> 
<body> 

<xforms:repeat nodeset="/transaction1/place"> 
<xforms:output ref="has_placename"> 

<xforms:label xml:lang="nl">Plaatsnaam</xforms:label> 
<xforms:label xml:lang="f">Nom de Place</xforms:label> 

</xforms:output> 
<xforms:repeat 
nodeset="has_as_habitant_persons/has_as_habitant_person"> 
<xforms:output ref="has_name"> 

<xforms:label xml:lang="nl">Naam</xforms:label> 
<xforms:label xml:lang="f">Nom</xforms:label> 

</xforms:output> 
</xforms:repeat> 

</xforms:repeat> 
</body> 
</html> 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"  
      xmlns:wsdm="http://wise.vub.ac.be/WSDM" 
      xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events" 
      xmlns:xforms="http://www.w3.org/2002/xforms/cr"> 
<head> 
<xforms:model> 
<xforms:instance> 

<transaction2 xmlns=""> 
<person> 

<has_name/> 
<lives_in_places> 

<lives_in_place> 
<has_placename/> 

</lives_in_place> 
</lives_in_places> 
<is_born_on_date/> 

</person> 
</transaction2> 

</xforms:instance> 
</xforms:model> 
</head> 
<body> 

<xforms:group ref="/transaction2/person"> 
<xforms:input ref="has_name"> 

<xforms:label xml:lang="nl">Naam</xforms:label> 
<xforms:label xml:lang="f">Nom</xforms:label> 

</xforms:input> 
<xforms:group ref="lives_in_places/lives_in_place"> 

<xforms:select1 ref="has_placename"> 
<xforms:label xml:lang="nl">Plaatsnaam</xforms:label> 
<xforms:label xml:lang="f">Nom de Place</xforms:label> 

</xforms:select1> 
</xforms:group> 

<xforms:input ref="is_born_on_date"> 
<xforms:label xml:lang="nl">Datum</xforms:label> 
<xforms:label xml:lang="f">Date</xforms:label> 

</xforms:input> 
<xforms:trigger> 

<xforms:label xml:lang="nl">Toevoegen</xforms:label> 
<xforms:action ev:event="xforms-activate"> 

<xforms:dispatch target="model" name="insert"/> 
</xforms:action> 

</xforms:trigger> 
</xforms:group> 

</body> 
</html> 
 


