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Voorwoord

In de tegenwoordige tijd is het belangrijk snel de juiste informatie te
kunnen krijgen. Databases en electronische post kunnen hierbij hun diensten
leveren. Databases om gegevens in te kunnen opslaan. Electronische post
voor het versturen van informatie. Het afstudeerwerk vormen een combinatie
van beide onderwerpen. De informatie die via electronische berichten wordt
ontvangen moet in databases worden verwerkt. Daarnaast wordt de informatie
die in databases is opgeslagen verstuurd via electronische berichten. In

dit versiag worden de resultaten van het afstudeerwerk beschreven.

Het afstudeerwerk is de afsluiting van mijn studie informatica aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek is uitgevoerd bij Vertis by te
Veendam. Mijn dank voor de mogelijkheid daar een onderzoek te mogen
uitvoeren. Ondanks dat het onderzoek nog niet af is, moet dit uiteindelijk
leiden tot een goed pakket, dat verkoopwaardig is.

Sint Annen,

januari 1997

Arend van der Knaap
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Hoofdstuk 1

Vertis by

Vertis is een dienstverlenende organisatie op het gebied van de

strategische toepassing van informatietechnologie. In de beginperiode is
veel werk gedaan voor AVEBE' omdat Vertis een dochteronderneming is van
AVEBE. In die tijd is veel kennis opgedaan van primaire en secundaire
processen in de procesindustrie. Vertis wil binnen de toepassingen van die
kennis de nadruk leggen op integraal ketenbeheer, traceerbaarheid en

milieubeheer. Veel klanten bevinden zich in de procesindustrie waaronder
bedrijven in de Voedingsmiddelenindustrie, Diervoedings- en Farmaceutische
industrie. Binnen Vertis waren in december 1994 ruim 100
hooggekwalificeerde mensen in dienst. Daarnaast is er personeel dat in

tijdelijke dienst is en zijn er een tiental stagiaires. Het personeel werkt
vanuit de vestigingen in Veendam en Utrecht. Een aantal mensen is op

'locatie' actief, zowel nationaal als internationaal.

Binnen Vertis zijn er een aantal functionele gebieden. Binnen al deze
gebieden zullen enkele recente activiteiten worden beschreven. Zie tabel 1
voor een opsomming.

Produkten die door Vertis worden gebouwd en geleverd moeten aan
kwaliteitseisen voldoen. Om deze kwaliteit te waarborgen heeft Vertis het
Vertis Quality Management System (VQMS) ontwikkeld. VQMS behelst de

beschrijving en besturing van het primaire proces. Het systeem bewaakt de
stappen van

- strategie bepaling

- analyse
- calculatie
- ontwerp en bouw
- implementatie
- nazorg

Om VQMS en de bijbehorende templates (CASE tools) goed in praktijk te
brengen zijn er diverse gerichte opleidingen.

Veel informatiesystemen worden bij Vertis ontworpen door middel van
ontwikkelgereedschappen (CASE tools). De uiteindelijke informatiesystemen
draaien vaak onder het database management systeem Oracle. Vertis is

gespecialiseerd in het gebruik van Oracle.

AVEBE behoort tot de chemische induetrie die aardappelzetmeel verwerkt tot ten breed ecala aan produkten. zowel
food als non food.
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Marketing - De invoering van gestandaardiseerde logistieke en
& verkoopinformatiesystemen in een internationale
Sales verkoop organisatie.

R & D - Ontwerp, bouw en implementatie van datamodellen,
databases en integratie van applicaties.

- Modelleringstechnieken voor de verbetering van
produktieprocessen.

Produktie - Ontwikkeling en bouw van inkoop informatiesysteem,

volledig geintegreerd met standaard systemen voor
de financiêle, administratieve en technische
dienst.

Logistiek - Gegevens uitwisseling door middel van Electronic
Data Interchange (EDI). Waaronder factuurloos
betalen.

- Ontwikkeling van applicatie interface dat EDI

orderberichten vertaalt en verwerkt in een
ordersysteem.

Personeel - Toepassing van een grafisch userinterface voor een
personeelsinformatiesysteem.

Financiên - Invoeren van een gestandaardiseerd financieel

informatiesysteem in een internationale verkoop
organisatie.

- Participatie in een internationaal project om EDI
toe te passen via het SWIFT-2 netwerk. Hierbij

gaat het om intercompany betalingsverkeer.

Informatie - Tools.
technologie

Overige - Advisering.
activiteiten

- Help desk.



1.1 Plaatsing van de afstudeeropdracht binnen Vertis

Het onderzoek tijdens de stage werd verricht in de groep "EDI", één van de
groepen waarin gewerkt wordt binnen Vertis. De meeste andere groepen komen
overeen met de functionele gebieden die in tabel 1. vermeld zijn. De

opdracht wordt in hoofdstuk 3 beschreven. In deze paragraaf wordt de plaats
vermeld van de opdracht binnen Vertis.

EDI berichten komen binnen en worden verstuurd. Het formaat waarin ze

verstuurd worden, is niet bruikbaar voor verdere verwerking. De informatie
uit het bericht moet worden vertaald.

Vertis zoekt voor de verwerking van EDI-berichten een oplossing in een
database-omgeving, omdat Vertis veel gegevens verwerkt in een database-
omgeving. Om gegevens uit een bericht in een database te plaatsen, bleek
geen groot probleem. Het pakket EDI*SQL, dat door Vertis is ontworpen en
gebouwd, is in staat om gegevens uit een bericht in een database te

plaatsen en gegevens vanuit een (bekende) database in een EDI file te
plaatsen. EDI*SQL wordt in hoofdstuk 2.3 verder beschreven. De database met
EDI gegevens is echter niet de database waarin gegevens verwerkt worden.
Applicatie databases zijn beter geschikt om gegevens te verwerken, maar
hebben een andere structuur. Er is een stap nodig tussen deze twee

databases om informatie te verplaatsen. Op dit moment moet voor elk bericht
en elke applicatie een eigen prograrnma worden ontworpen om deze stap uit te

voeren. Vertis wil niet dat voor elke combinatie van bericht en applicatie
een programma wordt ontworpen. Vertis wil één 'basis' oplossing om de
ontwikkelings- en beheerskosten te verminderen. Dit blijkt echter geen
eenvoudig probleem. Een geschikt probleem voor een afstudeeronderwerp.

Een mogelijk ontwerp van zo'n programma wordt in dit verslag beschreven.

6



Hoofdstuk 2

Inleiding

Terminol ogi e

In een databaseomgeving wordt de volgende terminologie gebruikt:
relatje: een database-tabel waarin informatie in diverse kolommen wordt

opgeslagen. Bijvoorbeeld een relatie met persoonlijke gegevens.

attribuut: een kolom van een relatie. Bijvoorbeeld 'naam'.

tupel: een nj uit een relatie. Het gaat hierbij om bijelkaar horende
informatie. Voorbeeld naam, adres en telefoon van een persoon.

key: één of meerdere attributen die voor een unieke identificatie van een
tupel uit een relatie zorgen. Bijvoorbeeld persoonsnummer.

foreign key: den of meerdere attributen van een relatie die in een andere
relatie als key dienst kunnen doen. Op deze manier is er een unieke
verwijzing naar een andere relatie. Bijvoorbeeld persoonsnummer wordt
gebruikt in een financiêle database.

view: een selectie van tupels en attributen uit één of meerdere relaties
van een database.

SQL: Structured Query Language; een vraagtaal om informatie in een database
te plaatsen of te wijzigen; en om informatie uit een database te
halen.

ER model: Entity Relationship model; een datamodel dat gebruikt wordt om
databases te ontwerpen. Hierbij wordt de structuur van (informatie
uit) de database weergegeven.

Oracle: een relationeel DBMS. Een Oracle functie is een functie in de
pascalachtige programmeertaal 'p1-sql', met als basis SQL. Een Oracle-
tabel is in dit verslag een tabel met informatie over relaties die
door de gebruiker gedefinieerd zijn.

We leven in een informatietijdperk. Veel informatie moet er verwerkt
worden. Het is ook belangrijk dat men snel informatie kan ontvangen. Faxen
en het elektronisch versturen van informatie zijn daarbij belangrijke
hulpmiddelen. Het elektronisch versturen van informatie is belangrijk bij
deze opdracht. De eenvoudigste manier van deze manier van cornmuniceren is
'email'. Het nadeel van email is dat hierin geen structuur zit. De
informatie is daardoor niet automatisch te verwerken. EDI (Electronic Data
Interchange) biedt de mogelijkheid om gegevens op een gestructureerde
manier te versturen en kan daardoor automatisch verwerkt worden. Het EDI-
bericht heeft geen vaste structuur. Er zi)n verschillende soorten berichten
die elk een eigen structuur hebben. Eén structuur voor alle berichten
blijkt te star. Er is keuze uit een aantal voorgedefinieerde structuren
(bericht-typen). Welke structuur gebruikt wordt, wordt meegestuurd met het
bericht, door middel van een unieke bericht-type-identificatie. Door deze
bericht-type-identificatie is bekend hoe de informatie uit het bericht moet
worden geinterpreteerd. De structuur van het bericht is weer te geven in
een boomstructuur. Hierdoor kan de informatie in een database worden
opgeslagen, hetgeen Vertis ook doet. Alle mogelijke structuren van een
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bericht hebben dezelfde opbouw. Deze opbouw kan worden weergeven in een
BNF-notatie. In dit hoofdstuk worden deze EDI-berichten verder beschreven.
Vervolgens wordt beschreven hoe deze EDI-berichten kunnen worden verwerkt.

2.1 EDI-bericliten

EDI-berichten zijn een gestructureerde manier om gegevens te versturen. Dc
opbouw van de structuur (syntax) wordt in deze paragraaf beschreven. Ook
wordt er een voorbeeld gegeven van de structuur van een EDI-bericht. De
beschrijving van de syntax is voor EDI-berichten die voldoen aan het
EDIFACT formaat. EDIFACT betekent EDI for Administration, Commerce en
Transport. De syntax van EDI-berichten volgens het EDIFACT-formaat kan op
de volgende manier in een BNF notatie worden weergegeven:

start_symbool = (<inheader> <interchange> <intrailer>)
<inheader> = tt '+' <segment> <segtrailer>
<intrailer> = 'UNZ' '+' <segment> <segtrailer>
<interchange> = (<grpheader> <group> <grptrailer>

I

<msgheader> <message> <msgtrailer>) +
<grpheader> = 'UNG' 1+1 <segment> <segtrailer>
<grptrailer> = 'UNE' '+' <segment> <segtrailer>
<msgheader> = 'UN1' '+' <segment> <segtrailer>
<msgtrailer> = 'UNT' '+' <segment> <segtrailer>
<group> = (<rnsgheader> <message> <msgtrailer>Y
<message> = (<segheader> <segment> <segtrailer>

I

<seggroup>)
<segheader> = <char><char><char>
<segtrailer> = ' /* inderdaad één enkele apostrof */
<segment> = <element> ('+' <element>)*
<seggroup> = ((<segheader> <segment> <segtrailer>)

I

(<subgroup>))
<subgroup> = <seggroup>
<element> = ('data'

I

'empty') (':' 'data' uemptyl)*
/ subelement : subelement */

<char> = 'A' 'B'... I'Z'

Toelichting op de definitie van de berichten.

Het belangrijkste onderdeel van de definitie zijn de berichten: <message>.
In een bericht staat informatie die bij elkaar hoort. Te denken valt aan
het plaatsen van een order bij een bedrijf, of een bank opdracht geven om
een aantal betalingen te doen. Berichten kunnen bij elkaar worden genomen
tot groepen: <group>. Deze groepen zijn bij elkaar horende berichten. Te
denken valt aan verschillende ladingen die met één voertuig worden
vervoerd. Hierbij is het voertuig de groep en elke lading een bericht.
Groepen en berichten behoren tot een interchange <interchange>. Een aantal
berichten die van en naar hetzelfde adres worden verstuurd.

Berichten bestaan uit één of meerdere segmenten
(<segheader><segment><segtrailer>) . In een segment staat bij elkaar horende
informatie. Te denken valt aan een adres, informatie over een produkt enz..
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Segmenten bestaan uit één of meerdere elementen (<element>) . Elementen
kunnen bestaan uit subelementen. In de elementen en subelementen staat de
data. Elementen worden gescheiden door een plusteken 1+. Subelementen
worden gescheiden door een dubbele punt

De headers en trailers zijn segmenten met informatie over het bijbehorende
'onderdeel' zoals de gebruikte syntax (zie verderop), de zender, het aantal
berichten, het soort bericht enz.. Dit geldt, uiteraard, niet voor
<segheader> en <segtrailer>. Segmenten hebben een code van 3 letters
<segheader>, die aangeeft wat voor soort informatie aanwezig is. By 1) MAD
voor een segment met naam en adres informatie, of 2) DTM voor datum en
tijd. <segtrailer> is de afsluiting van een segment, door middel van een
apostrof.

Binnen een bericht kunnen segmenten samen worden genomen tot een groep van
segmenten <seggroup>. Dit is bij elkaar horende informatie, bijvoorbeeld de
plaats en tijd waarop een produkt moet worden afgeleverd. Bij het versturen
van een bericht, mag zo'n groep vaak meerdere keren voorkomen.

Groepen kunnen zeif ook (sub)groepen bevatten (Een aanroep van <seggroup>
naar zichzelf <subgroup>). Deze subgroepen mogen ook weer meerdere keren
voorkomen. Er is dus een hiêrarchie in de structuur van het bericht
aanwezig. Subgroepen zitten syntactisch één niveau dieper dan de groep
waarbij deze hoort. Subgroepen bevatten specifiekere informatie over
informatie uit de bovenhiggende groep.

Figuur 1 Structuur van een bericht

In figuur 1 is een voorbeeld structuur weergegeven van een wihlekeurig EDI-
bericht dat verstuurd kan worden. Alle blokken stehlen segmenten voor, die
tezamen het EDI-bericht definiêren. Elk EDI-bericht heeft een eigen (boom-
structuur.

In dit plaatje is een groep (van seginenten) als volgt te beschrijven:
Segmenten die zich op hetzelfde niveau bevinden en een gemeenschappelijke
ouder hebben. De ouder hoort ook bij de groep. Segmenten die zeif ouder
zijn horen niet tot de groep, maar tot de subgroep. Het oudersegment wordt
het 'triggersegment' genoemd. Dit is dus het segment dat een niveau hoger
ligt. Als de groep voorkomt in het bericht dan is het triggersegment
verplicht en mag ten hoogste eenmaal voorkomen. Als het triggersegment
meerdere keren in een bericht voorkomt, houdt dit in dat de groep meerdere
keren voorkomt. De segmenten op level 0 zijn geen onderdeel van een groep.
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De beschreven syntax laat de gebruiker vrij om berichten te structureren.
Er zijn verschillende EDI-berichttypen (structuren) waarmee informatie
verstuurd kan worden. In een EDI-bericht kan bijvoorbeeld de volgende
informatie staan:

- plaatsen van een order
- betalingsgegevens (naar een bank)
- factuur

Deze informatie komt in een EDI-bericht met een eigen structuur. Welke
structuur een EDI-bericht heeft, is bekend omdat elk EDI-bericht een unieke
bericht-type-identificatie heeft. Door deze identificatie is het duidelijk
welke segmenten in het EDI-bericht aanwezig zijn en op welke positie deze
zich bevinden in het EDI-bericht. Ook is het dan bekend hoe de informatie
uit het EDI-bericht geinterpreteerd moet worden. Een onderdeel van de
bericht-type-identificatie bestaat onder andere uit een 'naam',
bijvoorbeeld 'FINAN' of 'ORDERS'.

Voorbeeld

In dit voorbeeld wordt een bericht gestructureerd waarmee een order
geplaatst kan worden. Het bericht krijgt de naarn 'ORDERA'. De structuur van
dit bericht type kan als volgt worden weergeven.

'ORDERA' =

I I

BGM ORD NAT)

I I 1 I

DTM NAT) ORN COM

AAN

PNR

Het eerste segment van het bericht is BGM. Hierin staat algemene informa tie
over het bericht. De eerste groep bevat het ordernummer (ORD) . Deze groep
bevat ook een datum (DThf): wanneer mogen de goederen worden geleverd. Ook
bevat de groep een adres (NAT)), by het adres waar de goederen geleverd
moeten worden. De groep met orders bevat een subgroep. In deze (sub) groep
staan de orderregels (ORN). Deze groep bevat nog een subgroep met daarin
een segment met informa tie over het aantal goederen (AAN). Het tweede
segment bevat informatie over het produktnummer (PNR), dat men bestelt. Het
bericht wordt afgesloten met een groep met daarin een adres en een segment
met telefoon- of faxnummer (COM). Dit kan het adres zijn van bijvoorbeeld
een transportbedrij f.

'ORD', 'ORN', 'AAN', 'PNR' zijn verzonnen segmenten. De overige segrnenten
komen in grote lijnen overeen met de segmen ten zoals die daadwerkelijk
verstuurd worden.
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Tij dens het verzenden wordt vooraf aan het bericht een interchange-header

en een message-header verstuurd. Ter afsluiting van het bericht wordt er
een message trailer verzonden. Het laatste segment dat verzonden wordt, is
een interchange trailer. Er kunnen verschillende berichten in één in-
terchange (en dus gelijktijdig) worden verzonden. De berichten bevinden
zich allen tussen de interchange-header en de interchange-trailer. Deze
berichten komen van en gaan naar hetzelfde adres.

2.2 Verwerking van een EDI-bericht

De EDI-berjchten komen van een netwerk en worden door de communicatiemodule
in een ASCII-file geplaatst. De infortnatie die in deze ASCII-file staat
moet verder bewerkt worden, omdat de informatie zoals die de file staat
niet verder bruikbaar is. Er zijn computerprogramma's die de informatie
verder kunnen bewerken.

Eén van de programma's om de berichten te vertalen is het pakket 'XLATE'.
Dit pakket wordt gebruikt om commerciêle data van en naar een standaard 'in
house' file formaat te herschrijven. Het standaard 'in house' formaat zal
in veel gevallen een formaat zijn waarin snel duidelijk wordt wat de
betekenis is van de informatie binnen het bericht. De structuur van de 'in
house' file formaat is opgeslagen in database-tabellen. Verdere verwerking
van de vertaalde informatie uit het bericht is lastig omdat het formaat van
de 'in house' file nodig zal zijn om de gegevens verder te verwerken.

Dit is niet de oplossing die door Vertis gewenst is. Bij Vertis wordt veel
in een database-omgeving (Oracle) gewerkt. Dit is ook gewenst bij de
verwerking van EDI-berichten. Voor de verwerking van EDI-berichten is het
pakket EDI*SQL ontworpen. Dit pakket plaatst informatie uit het EDI-bericht
in een database. De werking van het pakket wordt beschreven in hoofdstuk
2.3.

De database waarin de EDI-gegevens worden geplaatst is niet plezierig voor
een verdere verwerking van de gegevens. Dc EDI-gegevens bevinden zich in
één attribuut van de (EDI-)database. De meeste gegevens worden verwerkt in
een relationele (applicatie-)database. De EDI-gegevens moeten flog een stap
ondergaan om gegevens in een applicatie-database te krijgen. Tot op heden
moet voor elk bericht type en elke applicatie-database een eigen programma
ontworpen worden om deze stap uit te voeren. Vertis wil één programma
hebben die een groot deel van deze stap uitvoert om de ontwikkelings- en
beheerskosten te verminderen. In dit versiag wordt een mogelijkheid
beschreven van een programma dat deze transformatie uitvoert.

EDI*SQL bleek betrekkelijk eenvoudig te bouwen. Dit geldt niet voor de stap
naar de applicatie-database. Voor deze stap is meer ontwikkelingstijd
nodig, waardoor op dit moment alleen EDI*SQL bestaat.

Ook vanuit een applicatie-database moet infortnatie naar een EDI-database
worden verplaatst, waaruit vervolgens een bericht kan worden geconstrueerd.
De laatste stap wordt door EDI*SQL uitgevoerd en blijkt eenvoudig. Dit in
tegenstelling tot de eerste stap, waarbij informatie uit de applicatie-
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database naar de EDI-database moet worden geschreven. Ook aan deze stap
wordt in dit verslag aandacht besteed.

2.3 EDI*SQL

EDI*SQL is een pakket dat ontworpen is om gegevens uit een EDI-bericht in
database-relaties op te slaan. De database-relaties waarin de gegevens uit
het bericht zijn opgeslagen liggen vast en zijn voor elk bericht_type
gelijk. Vanuit deze relaties kan de informatie verder bewerkt worden. In
figuur 2 is de huidige situatie weergegeven voor de verwerking van de EDI-
berichten bij Vertis.

inkomend bericht

communicatie
module! EDI*SOL EDidatabase L.

uitgaand bericht

Figuur 2

EDI*SQL maakt gebruik van twee soorten relaties: de EDI*SQL syntax-relaties
en de EDI*SQL data-relaties. Deze relaties zijn onderdeel van de EDI-
database.

In de EDI*SQL syntax-relaties wordt opgeslagen welke bericht_typen er
aanwezig zijn. In deze relaties is ook opgeslagen wat de structuur van zo'n
bericht type is.
Alleen als er een nieuw EDI-bericht_type wordt gedefinieerd wordt er

informatie aan deze relaties toegevoegd. Een bericht_type is te herkeimen
aan een bericht-type-iderxtificatie. Deze identificatie komt zowel voor in
het EDI-bericht als in de EDI*SQL syntax- en data-relaties.

In de EDI*SQL data-relaties wordt de informatie uit het bericht opgeslagen,
zodat deze informatie verder te verwerken is. EDI*SQL gebruikt de ASCII-
file en de EDI*SQL syntax-relaties als invoer en als uitvoer wordt de
informatie in de EDI*SQL data-relaties geplaatst. De EDI*SQL syntax-
relaties zijn nodig omdat in het EDI-bericht niets van een structuur te
herkennen is. Door de EDI*SQL syntax-relaties is het bekend waar het
segment uit het EDI-bericht in de boom-structuur staat.

EDI*SQL kan ook de EDI-database lezen en vervolgens een bericht
construeren. Hiervoor worden de EDI*SQL data-relaties ingelezen en een
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ASCII-file aangemaakt. Deze file kan vervolgens via de commuriicatiemodule
en het netwerk verzonden worden.

2.4 EDI*SQL syntax-relaties

De boomstructuur van een EDI-bericht zoals weergegeven in figuur 1 wordt
opgeslagen in de EDI*SQL syntax-relaties. De opslag in een database is

praktisch omdat de verwerking van de EDI-berichten ook in een database-
omgeving wordt uitgevoerd.
In de EDI*SQL syntax-relaties wordt vastgelegd welke bericht_typen er

aanwezig zijn. Voor elk bericht_type dat gebruikt wordt, is de structuur in
de database opgeslagen. Er is een identificatie voor elk bericht_type.
De EDI*SQL gebruikt twee soorten relaties:

- Relaties met onderdelen waaruit een bericht gebouwd kan worden
(bouwstenen voor een bericht type)

- Relaties die de onderdelen samennemen en een bericht type definiêren
(vastleggen van de structuur van een bericht_type)

De eerste soort relaties bevatten een lijst met alle aanwezige
berichttypen (de naam van het bericht-type en de bericht-type-
identificatie; NIET DE STRUCTUUR!), alle aanwezige segmenten, elementen en
subelementen. Informatie met dezelfde bericht-type-identificatie (zonder de
naam van een bericht type) kunnen worden samengenomen om een bericht type
te definiêren. Dit wordt vastgelegd in de tweede soort relaties. In deze
relaties wordt ook vastgelegd wat de plaats van een segment is in een
bericht_type. Ook is vastgelegd hoe vaak een segment maximaal voor mag
komen. Voor een segment wordt vastgelegd welke elementen in het segment
horen en op welke positie binnen het segment. Als het element een
subelement bezit dan wordt dat ook in deze relaties opgeslagen.

Zie bijlage A voor een beschrijving van de EDI*SQL syntax-relaties.

De identificatie van een bericht bestaat uit een naam, release- en
versienummer, agency en association_code. 'Agency' staat meestal voor 'UN'.
Deze organisatie coôrdineert de ontwikkeling van EDI-berichten. Als deze
code 'tiN' is, dan wordt het EDI-bericht door vele gebruikers gebruikt. Als
er een andere code aanwezig is dan wordt het bericht door minder gebruikers
gebruikt. Hetzelfde geldt voor association_code. Dit is een extra code die
door een gebruiker toegevoegd kan worden, om aan te geven dat er (kleine)
wijzigingen in het bericht_type zijn aangebracht. De ontvanger van het
bericht moet vooraf weten op welke veranderingen dit betrekking heeft.
Meestal wordt deze code niet gebruikt.

Voorbeel d

Het voorbeeld uit hoofdstuk 2.1, waarin het bericht_type 'ORDERA' is
gedefinieerd, rnoet opgeslagen worden in de EDI*SQL syntax-relaties. In dit
voorbeeld wordt beschreven hoe de structuur van dit bericht kan worden
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opgeslagen. Voor de release- en versienummer worden respectievelijk de

nummers 95 en 2 gegeven, voor association agency de 'UN'. De

'association_code' (optie) krijgt de waarde 'VB'. De bericht-type-

identificatie wordt dan 'ORDERA' gecombineerd met de 'UN-95.2.vb'.

Een identificatie van een tupel wordt onderstreept. Keys komen niet binnen
EDI*SQL rela ties voor. De onderstreepte attributen zouden wel ala zodanig

kunnen dienen. Srel_id (een combinatie van onder andere release- en

versienummer, soms in combina tie met een ander attribuut) zorgt voor een
juiste verband met andere syntax-relaties. De eerste 4 relaties geven aan
welke informatie beschik.baar is om berichten te kunnen definiêren.

Relatie SREL

VRS_NR DT READ_ONLY RELS_NR AGENCY ASSOC_ASGN_CD

UN-95.2.vb 95 1-1-95 2 UN vb

Relatie SSEG segrnenten (Alleen segmenten die bij 'ORDERA' horen)

SREL_ID QQ FUNC NM

UN-95.2.vb UNB interchange-header
UN-95.2.vb UNH message-header
UN-95.2.vb BGM basis informatie uit bericht
UN-95.2.vb ORD segment met daarin het ordernurnmer
UN-95.2.vb DTM informatie over eeri datum/tijdstip
UN-95.2.vb NAD naarn adres plaats en telefoonnumrner

UN-95.2.vb ORN segment met orderregelnummer

UN-95.2.vb AAN aantal dat geleverd moet worden

UN-95.2.vb PNR segment met daarin het produktnummer
UN-95.2.vb COM communicatie segment telefoon of faxnummer

UN-95.2.vb UNT message trailer

UN-95.2.vb UNZ interchange trailer

Rela tie SELM elementen (Alleen de ele.menten die bij de segmenten

'NAD' en 'DTM' horen)

SREL_ID Q SUB_TYPE NM DSC DATA_TP VAR LENTGH

0000
0001
0002

UN-95.2. vb

UN-95 .2. vb
UN-95.2.vb

UN-95.2.vb
UN-95.2.Vb
UN-95.2.vb
UN-95.2.vb

coo o
COO 0

CO 00

0003
1001
1002
1003

naam
adres
plaats
tel efoon

qualif.

da turn

fonnaa t

AN

AN

AN

N
AN
AN

AN

N
N
N
N
N
N
N

40

40

40
10

3

20
3
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Relaties die berichten construeren met bovengenoexnde componenten:

Rela tie SMSGGRP Groepen van segmen ten

SREL_ID SMSG_NM SGRP_ID MC RPT

UN- 95.2. vb

UN- 95.2. vb

UN- 95.2. vb

UN- 95.2. vb

ORDERA

ORDERA

ORDERA

ORDERA

1

2
3

4

m

in

m

C

1000

100

10

5

In deze relatie staan alle groepen van segrnenten. Groep 1, 2 en 3 zijn
verplicht: het attribuut 'MC' = 'm'. Groep 1 (de segmenten ORD, DTh1 en NA!))

mag maximaal 1000 maal voorkomen. ('RPT'). Groep 2 (het segment ORN) mag
maximaal 100 maal voorkomen bij dezelfde ouder. Groep 3 (de segmenten AAN
en PNR) komen maximaal 10 maal voor, bij een ORN. Als groep 4 voorkomt, mag
deze maximaal 5 keer in het bericht voorkomen. De triggersegmenten van de
groepen zijn respectievelijk ORD, ORN, AAN en NAD.

Rela tie SMSGSEG Segmenten aan een bericht toekennen

SREL_ID SMSG_NM SEONR SSE LVL MC RPT SGRP_ID

UN- 95.2. vb ORDERA 0 UNH 0 m 1

UN-95.2.vb ORDERA 1 BGM 0 m 1

UN- 95.2. vb ORDERA 2 OR!) 1 m 1 1

UN- 95.2. vb ORDERA 3 Dm1 2 m 5

UN- 95.2. vb ORDERA 4 NA!) 2 C 2

UN- 95.2. vb ORDERA 5 ORN 2 m 1 2

UN- 95.2. vb ORDERA 6 AAN 3 m 1 3

UN- 95.2. vb ORDERA 7 PNR 4 m 1

UN- 95.2. vb ORDERA 8 NA!) 1 c 1 4

UN- 95.2. vb ORDERA 9 COM 2 C 5

UN- 95.2. vb ORDERA 10 UNT 0 in 1

Relatie SSEGELM Elementen koppelen aan een segment.
Alleen die eleznenten zijn weergegeven, die bij

het NAD segment en bet Dm1 segment horen

SREL_ID SSEG_CD SELN_GD SEQNR MC

UN-95.2.vb NAD C000 1 M
UN-95.2.vb NAD 0003 2 C
UN-95.2.vb Dm1 1001 1 M
UN-95.2.vb Dm1 1002 2 M
UN-95.2.vb Dm1 1003 3 M

15



Relatie SCES Subele.menten koppelen aan elementen.

Alleen die (sub)elemerjten zijn weergegeven, die

bij het segment 'NAD' horen.

SREL_ID SELM_CD_COMP SEONR SELZ4_cD_ELEM MC

UN-95.2.vb
VN-95.2.vb
UN-95.2.vb

C000
C000
C000

1

2
3

0000
0001
0002

M

C

C

2.5 EDI*SQL data-relaties

EDI*SQL leest de binnengekomen berichten uit de ASCII-file en plaatst deze

in EDI*SQL data-relaties. EDI*SQL splitst het bericht in losse data-

elementen. Al deze elementen komen in hetzelfde attribuut te staan, maar
elk data-element in een eigen tupel van een EDI*SQL data-relatie. In de
overige EDI*SQL data-relaties wordt de volgende informatie opgeslagen:

- Welke berichten zijn ontvangen

- Welke segmenten zich bevinden in het bericht

- Welke elementen behoren bij een segment.

EDI*SQL zorgt ervoor dat onderlinge verbanden worden aangemaakt zodat het
bericht gereconstrueerd kan worden. De onderlinge verbanden in de EDI*SQL
data-relaties bestaat uit informatie die niet in het bericht voorkomt. Een

tupel uit een EDI*SQL data-relatie wordt op deze manier uniek

geidentificeerd. Elk bericht dat binnen komt krijgt een nummer. Elk segment

dat bij dit bericht hoort, krijgt een verwijzing naar dit bericht door
middel van dit nummer. Elk segment dat binnenkomt krijgt ook een nummer.
Dit nummer is te gebruiken als het segment een 'oudersegment' is, zodat een

segment een verwijzing heeft naar het 'oudersegment'.
Als een segment wel gedefinieerd is in de EDI*SQL syntax-relaties, maar
niet in bericht staat, dat verstuurd wordt, dan komt dit segment niet in de
EDI*SQL data-relaties voor. Komt een segment daarentegen meerdere keren in
het bericht voor, dan staat het segment ook meerdere keren in de EDI*SQL
data-relaties, maar met een andere identificatie (unieke 'ID' aangemaakt

door EDI*SQL) en een ander volgnummer (In het segment staat andere

informatie bijvoorbeeld mogelijkheid 1: telefoonnummer en mogelijkheid 2:

faxnummer). De syntax-identificatie is gelijk, omdat er sprake is van

hetzelfde segment in de definitie van het bericht_type. Als de informatie
uit de EDI*SQL data-relaties verwerkt is, dan kan de informatie uit deze

relaties verwijderd worden.

In de EDI*SQL data-relaties is alle informatie opgeslagen om een bericht in
een ASCII-file te plaatsen. Dit kan zonder gebruik te maken van de EDI*SQL

syntax-relaties. Voor elk blokje informatie (element) is bekend tot welk

segment deze behoort. Elk segment heeft een volgnummer. Dit voignummer
geeft de plaats aan, van het segment, in het te versturen EDI-bericht. Voor
een willekeurig segment is te bepalen tot welk bericht het behoort. Voor
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UNB+unoa+1+zender: sen+ontvanger:rec+950101 :0000+010'

UNH-s-100+ORDERA:95:2 :un:vb'

BGM+1111'

ORD+1'
DTM+afl :11 -dec-94 :203'

DTM+bet: 01-jan-95:102'

NAD-+-jan:woonlaan 7:groningen+050-0000'

ORN+1'

AAN-s- 100'

PNR+1001'
ORN-i-2'

AAN+1'
PNR+ 001'
ORD+12'
NAD-4-piet: :groningen+050-0004'
ORN-,-1'

AAN-4- 45'

PNR+22'
U1V'1'+19÷100'
(JNZ+1+ 010'

Binnen de EDI*SQL data-relaties wordt deze informa tie als volgt opgeslagen.
Als interchange-numz-ner en message-nummer worden respectievelijk nummer 19
en 55 gekozen. Identificaties en verwijzingen naar identifica ties worden
onderstreept. Deze attributen kunnen als key dienst doen (keys zijn niet
gedefinieerd). Deze informa tie komt niet in het bericht voor. De overige
inforrnatie wel. Er is geen groep (van messages) (DGRP) aanwezig. Ook de
laatste groep met NAD en COM (bijvoorbeeld van transport bedrijven) is niet
aanwezig. Als deze informa tie wel aanwezig is, dan staat deze informa tie
tussen de segmenten PNR (+22') en LINT.

Rela tie DINT Interchange inforina tie (Alleen de belangrijkste informatie)

Q SYNTAX_ID SND_ID SND_ID_QLFR RVRS_ROUT_ADR

19 unoa zender sen

RCV_ID RCV_IDQLFR ROUT_ADR PREP_DATE APPL_REF INDCATTBSI'

ontvanger rec 950101 010 0
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een bericht is bekend met welke interchange het verstuurd moet gaan worden.
Zodra een ASCII-file gemaakt is kan de informatie uit de EDI*SQL data-
relaties worden verwijderd.

Zie bijiage A voor een beschrijving van de EDI*SQL data-relaties.

Voorbeeld

Het plaatsen van een voorbeeld-bericht in de EDI*SQL data-relaties. Het
bericht voldoet aan de structuur zoals die beschreven is in hoofdstukicen
2.1 en 2.4.

Belangrijkste deel van het bericht zoals die voorkomt in de ASCII-file:

/* referentienummer van het bericht
/* ordernurnmer

/* datum van afleveren
/* datum van betalen

/* adres en telefoonnumrner
/* orderregelnummer
/* aantal produkten

/* produktnummer
/* orderregel 2

/* ordernummer 12 (niet opeenvolgend)



Berichten zijn in dit voorbeeld niet samen genomen tot groepen, zodat in de
relatie DGRP geen inforrnatie komt te staan.

Relatie DMSG Message informa tie (Alleen de belangrijkste attributen)

Q REF_NR NM VRS RELS AGENCY ASSOC_CD DGRP_ID DINT_ID DT

55 100 ORDERA 95 2 UN vb 19 010195

Relatie DSEG Informatie over segmenten binnen het bericht. Parent-
_id is een verwijzing naar een oudersegrnent

Q SEQNR CD IDX GRP_IDX SYNTAX SEQNR DMSG_ID PARENT_ID

75 0 UNH 0 55
76 1 BGM 1 55
77 2 ORD 1 2 55
78 3 DTM 1 1 3 55 77
79 4 DTM 2 1 3 55 77
80 5 NAD 1 4 55 77
81 6 ORN 1 1 5 55 77
82 7 AAN 1 6 55 81
83 8 PNR 7 55 82
84 9 ORN 2 1 5 55 77
85 10 AAN 2 6 55 84
86 11 PNR 7 55 85
87 12 ONR 2 2 55
88 13 NAD 4 55 87
89 14 ORN 1 2 5 55 87
90 15 AAN 1 6 55 89
91 16 PNR 7 55 90

In de rela tie 'DELM' is voor slechts voor
de informa tie genoteerd. SEQNR is nodig
Deze informatie komt uit de EDI*SQL syntax-relaties. In

'VALUE' is de inforinatie opgeslagen die in het bericht staat.

een aantal segmen ten en elemen ten

voor een (uni eke) identifica tie.

het attribuut
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In het vervoig van deze scriptie dient bovenstaand voorbeeld als basis. Als
het nodig is zullen er kleine wijzigingen worden aangebracht. Er wordt dan
aangegeven om welke wijzigingen het gaat.

2 .6 Applicatje-relatjeg

Bij Vertis gaat de meeste informatie naar genormaliseerde relationele
databases. Binnen deze databases worden de gegevens verder verwerkt.
Elke relatie uit de database bestaat uit meerdere attributen met
informatie. Over de structuur van deze (applicatie)-relatjes is, op
voorhand, niets bekend. De informatie die uit het bericht naar de
applicatie-relatjes wordt geschreven, is afhankelijk van:

- het soort bericht en inhoud van het bericht (bijvoorbeeld bestelling of
am-iulering)

- de gebruikers zender en/of ontvanger van een bericht
- applicatie een bericht voor het plaatsen van een order kan niet met

een financièle database

Het programma, dat EDI-gegevens in een applicatie-database plaatst, moet de
juiste EDI informatie op de juiste plaats in de applicatie-database
plaatsen.

Ook moet vanuit de applicatie-database een correct bericht kurinen worden
geconstrueerd. De informatie moet op de juiste manier in de EDI*SQL data-
relaties worden opgeslagen.

Voorbeel d

Er bestaat een database met een rela tie over orders en een relatie met
daarin order_regelnummers. Algemene bericht informatie (level 0 inforinatie)
krijgt ook een eigen relatie. De volgende relaties zijn dan te definiëren.
Attributen die bij de rela tie horen worden direct, tussen haken, genoemd.

— message (refnr)
- order (refnr, ordernurnmer, naam, adres, woonplaats, afldatunj)
- order_regel (refnr, ordernummer, orn ummer,prod nr, aantal)

Refnr en ordernummer zijn foreign key t.o.v. de andere relatie.

In het kort worden de geg-evens uit het bericht op de volgende applicatie-
rela ties afgebeeld:
In relatie 'message' komt het segment BGM.
In relatie 'order' komen de segrnenten ORD, DTM, NAD.
In relatie 'order_regel' komen de segmenten ORN, AAN, PNR.
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Als deze relaties gevuld zijn, zien ze er als volgt uit:

Rela tie order

refnr ordernummer naam

1111 1 jan
1111 12 piet

Rela tie order_regel

refnr ordernummer o_r_nummer prod_nr aantal

1111
1111
1111

1

1

12

1

2
1

1001
001
1

100
1

45

Deze informatie komt uit het bericht of moet naar het bericht geschreven
worden.
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Rela tie message
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Hoofdstuk 3

Opdracht-, probleembeschrijving en
afbakening

In dit hoofdstuk worden de problemen beschreven die bij deze opdracht
aanwezig zijn. Tevens worden een aantal aannames gemaakt om het probleem
eenvoudiger te kunnen oplossen en te komen tot een basisoplossing die een
deel van alle mogelijke mappings uit kan voeren. De gevonden basisoplossing
wordt vervolgens uitgebreid door enkele aannames te verwijderen.

3.]. Opdraclitbesclirijving

Gegevens moeten vanuit een EDI-database naar een applicatie-database worden
geschreven. Voordat met dit onderzoek werd begonnen moest voor elk bericht-

type en elke applicatie-database een eigen programma worden ontworpen die
de gegevens verplaatst. Dit is een kostbare zaak zowel financieel, in tijd,
in onderhoudbaarheid en in opslagcapaciteit. Eén programma die deze stap
uit kan voeren zal welkom zijn. In de rest van het versiag wordt een poging
gedaan om een ontwerp te maken voor een programma dat deze stap generiek
uit kan gaan voeren. Het programma moet in een database-omgeving zijn werk
gaan doen. Er zijn twee programma's nodig. Een programma die de infortnatie
vanuit de EDI-database in de applicatie-database plaatst. Het andere
programma plaatst de informatie vanuit de applicatie-database in een EDI-
database.

De generieke programma's moeten in een groot aantal situaties de gegevens
kunnen verplaatsen.

Aan deze programma's worden de volgende eisen gesteld:
- rekening houden met problemen uit hoofdstuk 3.2
- een groot deel van de mapping kunnen uitvoeren
- goed onderhoudbaar zijn, omdat de verwachting is dat het geheel generiek

uitvoeren van de mapping niet altijd mogelijk zal zijn

Zo'n verplaatsing van gegevens tussen de EDI-database en de applicatie-
database wordt in het vervoig de 'mapping' genoemd.
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3.2 Beschrijving van de problemen

Eerst wordt een opsomming gegeven van de problemen. Ze worden uitgebreid
beschreven in de rest van de paragraaf.

Om de gegevens uit een bericht in een applicatie-database te plaatsen, zijn
er de volgende problemen:

- Verbanden die binnen een bericht aanwezig zijn, moeten ook in de
applicatie-database weer aanwezig zijn.

- binnen een bericht komt het voor, dat informatie op een andere plaats
wordt opgeslagen dan te verwachten is, bijvoorbeeld informatie die bij
een groep hoort, staat in een subgroep of in een andere groep. Welke
informatie bij elkaar hoort, is te vinden door een speciale code
(qualifier). Deze informatie komt wel bij elkaar in de applicatie-
database.

- Informatie kan niet altijd letterlijk worden verplaatst maar de
informatie moet eerst worden geconverteerd.

- Afhankelijk van informatie uit het bericht (een qualifier), moet
informatie naar verschillende attributen (of relaties) van een
applicatie-database worden geschreven (voorwaarden) . Eventueel mag
informatie niet naar de applicatie-database worden geschreven.

Om gegevens uit een applicatie-database in een EDI-database te plaatsen
zijn er de volgende problemen:

- Verbanden die in de applicatie-database aanwezig zijn, moeten ook
binnen een bericht aanwezig zijn.

- De juiste nummeringen (o.a. identificatie) moeten worden aangemaakt.
- Binnen een bericht komt het voor, dat informatie op een andere plaats

wordt opgeslagen dan te verwachten is. De informatie moet op de juiste
plaats worden gezet.

- Informatie kan niet altijd letterlijk worden verplaatst, maar de
informatie moet eerst worden geconverteerd.

- Binnen het bericht komt informatie voor die niet in de applicatie-
database voorkomt. Deze informatie moet als default-waarde worden
ingevuld.

Een generieke oplossing bedenken die met bovenstaande problemen rekening
houdt is niet triviaal.

Een DEFAULT (-waarde) is in dit versiag een waarde die niet in de
applicatie-database staat, maar wel voorkomt in het bericht. Deze waarde
zal meestal afhankelijk zijn van een attribuut uit een relatie van de
applicatie-database.
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Beschrijving van de problemen

Van de problemen die beschreven worden, zal aan de onderstaande problemen 1
en 4, het behouden van de verbanden en het zoeken naar de juiste
informatie, de meeste tijd moeten worden besteed tijdens het ontwerp. De
overige problemen komen vooral bij de implementatie aan de orde. Bij deze
problemen wordt dan ook bij het ontwerp minder aandacht besteed.

1) Met behouden van verbanden

Informatie die binnen het bericht bijelkaar hoort, moet ook binnen de
applicatie-database bij elkaar te zoeken zijn. Hetzelfde geldt de andere
kant op: inforinatie die binnen de applicatie-database bij elkaar hoort,
moet ook binnen het bericht bij elkaar te vinden zijn. Om ervoor te zorgen,
dat juiste gegevens met elkaar worden vergeleken, moet er een uniek verband
worden gelegd tussen een EDI-bericht (EDI*SQL) en de plaats in de
applicatie-database. Dit unieke verband zorgt ervoor dat informatie op de
juiste plaats in de applicatie-database of in het bericht komt te staan.
Dit houdt in, dat geen twee elementen op een attribuut kunnen worden
afgebeeld binnen hetzelfde tupel.

Ook binnen het bericht en binnen de applicatie-database moet bijelkaar
horende informatie bij elkaar te zoeken zijn. Om dit voor elkaar te krijgen
is het nodig, dat er de juiste verbanden worden aangebracht tussen
berichtgegevens, maar ook tussen de applicatie-relaties. (zie ook het
probleem van de juiste identificatie)

Voorbeel d

Als binnen een bericht een segment een telefoonnuminer bevat, rnoet deze ook
in de applicatie-database een telefoonnurnzner voorstellen. Dus geen
faxnumrner of een adres.

2) Juiste identificatie (nummeringen) van de tupels

Als in een relatie van de applicatie-database een nieuw tupel wordt
toegevoegd, dan moet voor dat tupel vaak een key en foreign key worden
bepaald.

Bij de constructie van een bericht moet in de EDI-database elk tupel een
identificatie krijgen. Daarnaast moet elk segment een verwijzing hebben
naar het juiste bericht en naar de juiste ouder, als dat aanwezig is (Dit
gebeurt via de identificaties). Alle nummeringen moeten zodanig zijn, dat
de verbanden die binnen de applicatie-database aanwezig zijn, blijven
gelden.

Voorbeel d

Een orderregelnummer hoort bij een ordernuinmer. In het voorbeeldbericht
staat de informatie over orderregelnummer in een subgroep van de groep met
orders. Via de parent_id van het segment met orderregels (van ORN naar ORD)
is binnen het bericht te bepalen tot welke order deze behoort.
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In de applicatie-database ligt het voor de hand, dat orders en orderregels
in verschillende relaties komen te staan. Het juiste verband tussen de
rela ties (van orderregels naar orders) wordt gelegd door het gebruik van
foreign keys.

Als er een verkeerde verwijzing wordt gelegd, binnen de EDI-database of
binnen de applicatie-database, kan dat verstrekkende gevolgen hebben,
waarbij verkeerde goederen geleverd kunnen worden.

De identificatie van een tupel van een EDI*SQL data-relatie is
onafhankelijk van de informatie (/identificatie) die binnen een applicatie-
database voorkomt. De waarde van een key en foreign key binnen de
applicatie-database kan wel afhangen van een waarde binnen het bericht.

Voorbeeld

Binnen het bericht wordt meegestuurd wie het bericht verstuurd. De code van
de zender kan, na een conversie, worden gebruikt als klantnummer binnen de
applicatie. Het klantnummer zal vaak een onderdeel van de key zijn binnen
de applicatie-database.

De zender van een bericht komt overeen met een klantnummer, dat binnen de
applicatie-database een key is (of een deel daarvan).

3) Voignummers

Binnen de EDI*SQL data-relaties krijgt elk segment een volgnuminer (het
tseqnr') . Dit nummer geeft de volgorde aan van de segmenten, zoals deze in
het, te verzenden, bericht voorkomen. Hierbij wordt groep voor groep
genummerd. Dit 'SEQNR' begint bij elk bericht met waarde '0'. (Zie het
voorbeeld van de EDI*SQL datar-relatie 'DSEG' in hoofdstuk 2.5)

Deze waarde moet worden bepaald tijdens de constructie van een bericht.

4) Informatie staat op een plaats waar deze niet wordt verwacht

De structuur van bericht ligt vast. In de praktijk wil men soms extra
informatie versturen. Het officiêle segment voor die informatie is niet
aanwezig of bevindt zich op een andere plaats in het bericht (bij 'andere'
informatie). Het segment is na afspraak te herkennen door een qualifier.
De informatie zal bijelkaar moeten worden gezocht als deze naar een
applicatie-relatie wordt geschreven.

Bij de constructie moet de informatie op de juiste plaats in het bericht
worden geschreven.

Voorbeeld

Men wil een faxnummer meesturen in de groep over ordernummers. In de groep
is daar geen ruimte voor. Het geschikte segment 'COM' is wel aanwezig, maar
bevindt zich in een andere groep binnen het bericht. Er wordt flu een
willekeurige waarde ingevuld in het 'NAD' segment (in de groep met 'COM')
en door een qualifier in de groep over orders en in het segment 'COM' (of
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'NAD') is te vinden welke informatie bij elkaar hoort.

5) Conversie

Informatie die in het bericht staat, is van het type string. Binnen de
applicatie-relaties komen ook attributen voor met een ander datatype. Om
informatie van het ene naar een ander datatype te verplaatsen, moet data
geconverteerd worden. Deze conversie is van of naar strings.

Binnen Oracle zijn er functies die deze conversies uit kunnen voeren. Om de
conversie goed uit te voeren, hebben deze functies een parameter nodig die
aangeeft hoe de informatie moet worden geconverteerd.

Ook binnen het bericht wordt in een qualifier opgeslagen hoe de informatie
moet worden geinterpreteerd.

Tijdens de mapping, naar de applicatie-database, moet deze waarde eerst
naar een parameter van de conversiefunctie worden geconverteerd. Vervolgens
kan de conversie van de informatie worden uitgevoerd. Deze conversie komt
voor bij datumgegevens en getallen (met name niet integers).

Voorbeel d

Converteren van een datum.

Binnen het segment DTM (datum/tijd) komt 1950101:1011 voor.
De qualifier '101' geeft binnen het bericht aan, hoe de informatie moet
worden geinterpreteerd. 'loll betekent 'jaar, maand, dag'. Deze waarde moet
worden geconverteerd naar een door de conversiefunctie te begrijpen
formaat. In dit geval is dat 'YYl'rflfDD', hetgeen ook 'jaar, maand, dag'
betekent.

Conversie 1) '101' -> 'YYMMDD' (zie ook figuur 8) Voor het juiste formaat.
Conversie 2) uitvoeren van de conversie functie met juiste formaat als
parameter: todate('950101', 'YYMMDD'). Deze functie levert een waarde die
geschikt is voor een attribuut met het type 'datum' ('date').

Daarnaast is er data die geconverteerd moet worden van 'waarde 1' naar
'waarde 2'. Veelal hebben 'waarde 1' en 'waarde 2' hetzelfde
attribuut_type.

Voorbeel d

Een conversie in de applica tie-database van de zender naar klantnummer. Als
de conversie op een key attribuut moet worden uitgevoerd kan dat wel
gevolgen hebben wanneer de informa tie direct naar een applicatie-relatie
geschreven wordt, terwiji de conversie later wordt uitgevoerd. Er kan een
verkeerde verwijzing ontstaan (Zie identificatie: probleern 2).

Eventueel is alle conversie in één stap te doen, maar dan moeten qualifiers
worden opgeslagen in een 'bijna applicatie-relatie'. In deze relatie zijn
bijna alle attributen van het type 'string'. De te converteren data komt
dubbel voor, eenmaal als string en eenmaal in het juiste attribuut_type.
Als de conversie is uitgevoerd, kan alle informatie die naar de applicatie-
relatie moet geschreven, ook werkelijk aan de applicatie-relatie worden
toegevoegd.
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6) Voorwaarden/de faults

Tijdens het toevoegen van inforrnatie in een applicatie-database kan het
gebeuren dat dezelfde syntactische segmenten some wel en soms niet naar de
applicatje-database geschreven mogen worden. Deze selectie gebeurt op grond
van een qualifier die met het bericht wordt meegestuurd. Deze informatie
komt niet in de applicatie-database voor.
Deze waarde is bij het construeren van berichten niet bekend binnen de
applicatie-database en moet als default worden ingevuld binnen het bericht.

Voorbeeld

Het segment 'COM' bevat een nummer waarop gecommuniceerd kan worden.
Meestal is er een keuze uit telefoon- of faxnummer. Binnen het segment
wordt opgeslagen of er sprake is van een telefoonnunimer of faxnummer.
Binnen een applicatie-relatie wil men op het attribuut 'telefoonnurnmer'
geen faxnummer hebben. Voor dit attribuut moet dan gecontroleerd worden of
de qualifier de waarde 'TE' (telefoon) heeft.
Tijdens de constructie van het bericht moet de waarde 'TE' worden
toegevoegd als informatie uit het attribuut 'telefoonnumrner' komt.

Een voorwaarde is een vergelijking tussen twee waarden. Eén van de waarden
komt uit het bericht, de ander wordt elders onthouden. Ale aan de
voorwaarde wordt voldaan kan informatie worden verplaatst van EDI-database
naar de applicatie-database. De vergelijking hoeft geen gelijkheid te zijn.
Een andere operator is ook mogelijk.

Er ontstaat dan het probleem dat er geen uriieke default-waarde uitgekozen
kan worden als er een andere operator wordt gekozen. Welke waarde moet als
default-waarde worden gekozen als de operator '�' is? Dc kleinste waarde,
de grootste waarde of een waarde daar tussen in?

Hetzelfde geldt als er meerdere voorwaarden op een attribuut gelden.
Voorwaarden gelden niet alleen op attribuut niveau, rnaar kunnen oak gelden
op tupel niveau. Dit is dan van invloed op meerdere segmenten die naar het
tupel geschreven kunnen worden.

Voorbeeld

Een bericht bevat nieuwe bestellingen en een correctie op eerdere
bestellingen. Er is een qualifier dat aangeeft hoe het bericht of de groep
(van segrnenten) geinterpreteerd moet worden. Afharzkelijk van de waarde van
de qualifier kan inforrna tie naar een applicatie-relatie worden verstuurd
met wijzigingen of naar een relatie met nieuwe orders.

Voorbeeld

Bij dit voorbeeld wordt een bericht verstuurd, waarbij de infoxrnatie niet
naar de applica tie-database wordt geschreven. In het bericht, waarin
normaal een order wordt verstuurd, wordt nu vermeld welke produkten spoedig
geleverd kunnen worden. (Voor het gemak wordt een ander bericht gestuurd
met produkten die pas volgende week verstuurd kunnen worden.) In het
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bericht wordt een code meegestuurd dat er geen sprake van een order maar
van een overzicht van goederen die spoedig geleverd worden. Deze informatie
wordt niet naar de database gestuurd waarin orders staan verrneld. Het
bericht mag dan NIET naar deze database geschreven worden. Waar de
informatie wel naar toe wordt geschreven wordt hier in het midden gelaten.

7) Lezen van/schrijven naar bekende relaties en attributen

Een probleem dat bij wat proberen met SQL binnen Oracle naar voren kwam:

Oracle kan alleen schrijven in en lezen uit bekende relaties. Dus niet via
een parameter, waarin een relatienaam is opgeslagen. Welke applicatie-
relaties gebruikt gaan worden, is op dit moment niet bekend. Ze kunnen
alleen via een omweg gelezen of geschreven worden. Dit kan via een
generator.

3.3 Afbakening

Om het probleem te vereenvoudigen worden een aantal aannames gemaakt
waarmee een poging wordt gedaan om de problemen op te lossen. De volgende
aannames (afbakeningen) zijn in het vervolg van toepassing:

1) Applicatie-relaties hebben een key die zorgt voor een unieke
identificatie van de tupels binnen de relatie.

Als een applicatie-relatie een verwijzing heeft naar een andere applicatie-
relatie, dan is deze verwijzing door middel van foreign keys. Als er geen
keys en foreign keys aanwezig zijn, kan deze verwijzing ook handmatig
worden aangebracht in de mapping-tabellen (zie hoofdstuk 4 en bijiage B
(type tabel_relatie)). Dit is echter zonder controles van de database.

2) Elke groep (van segmenten), binnen een bericht, wordt op een eigen
relatie afgebeeld en andersom.

Informatie die naar een applicatie-relatie wordt geschreven kan van
verschillende plaatsen uit het bericht komen. Voorlopig wordt er van
uitgegaan, dat informatie uit een groep op een eigen relatie wordt
afgebeeld. Informatie uit een applicatie-relatie wordt afgebeeld op een
groep. Later worden een aantal minder eenvoudige mappings behandeld.

3) Als informatie niet direct in/uit de applicatie-database kan worden
geschreven/gelezen, dan heeft een tussen-relatie zoveel mogelijk dezelfde
structuur als de relatie in de applicatie-database. Dit houdt in dat
informatie in het juiste formaat moet worden opgeslagen. Er is altijd een
conversie nodig om getallen en datumgegevens van en naar strings te
converteren. Voorlopig wordt alleen deze vorm van conversie meegenomen. Dus
geen conversie van 'waarde 1' naar 'waarde 2', waarbij beide waarden
hetzelfde attribuut_type hebben.
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4) Tijdens de constructie van een bericht wordt alle informatie uit de
applicatie-relaties in de EDI-database geplaatst (dus geen controles op een

attribuut of een view).

5) Als een default waarde (bijvoorbeeld een qualifier) moet worden

ingevuld, tijdens het bouwen van een bericht, dan is een unieke waarde te

bepalen. Er is dus geen keuze uit een aantal mogelijkheden. Alleen de
operator '=' komt voor (en dus geen operator zoals '�')

SLOT

In dit hoofdstuk zijn de problemen beschreven. Het probleem in één keer
oplossen is te ingewikkeld. Er zijn daarom een aantal aannames gemaakt om
tot een basisoplossing te komen. Het zoeken naar een oplossing gebeurt in

de volgende hoofdstukken. In hoofdstuk 4 wordt een verband gelegd tussen
het bericht en de applicatie-database. Deze informatie wordt gebruikt voor

de 'upload', waarbij informatie van de EDI-database naar de applicatie-

database wordt verplaatst. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 5. In

hoofdstuk 6 wordt de 'download' beschreven. Hierbij wordt informatie uit de
applicatie-database naar de EDI-database verplaatst. De hoofdstukken S en 6

zijn onafhankelijk van elkaar, al vertonen ze wel overeenkomsten. In het

laatste hoofdstuk worden conclusies getrokken.

Als er een oplossing wordt gevonden waarmee Vertis uit de voeten kan, volgt
er een implementatie met het doel om het programma op de markt te brengen.

In veel gevallen zal het te ontwikkelen programma worden gecombineerd met
het pakket EDI*SQL.
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Hoofdstuk 4

Het leggen van een verband tussen een EDI-
bericht en een app].icatie-database

In de voorgaande hoofdstukken zijn de relaties beschreven waaruit de
informatie gelezen wordt en de relaties waar de informatie naar toe
geschreven moet worden: relaties uit een applicatie-database en de EDI*SQL
data-relaties. Het is nog niet bekend welk verband tussen het bericht en de
applicatie-database bestaat. Welke informatie uit het bericht wordt
afgebeeld op welk attribuut van een applicatie-relatie? In dit hoofdstuk
wordt er een, syntactisch, verband gelegd tussen het bericht en de
applicatie-database. Er komt aan de orde op welke manier dit verband kan
worden gelegd en vervolgens hoe deze informatie kan worden opgeslagen.

4.1 Problemen/condities waaraan de oplossing moet voldoen

Om de mapping tussen applicatie-database en het bericht op de juiste manier
te bewerkstelligen, zijn er een aantal eisen, waaraan moet worden voldaan,
te weten:

- Er moet een unieke mapping bestaan tussen informatie uit het bericht-
type en de applicatie-database. Informatie uit het bericht
(segment,element2) moet naar het juiste attribuut van de juiste
applicatie-relatie worden verplaatst. Daarnaast mag een
(relatie,attribuut) combinatie eenmaal voorkomen om er voor te zorgen
dat niet meerdere elementen op hetzelfde attribuut wordt afgebeeld.

- Er moet een unieke mapping bestaan tussen informatie uit de applicatie-
database en het bericht-type. Informatie uit het bericht (segment/ele-
ment) komt uit het juiste attribuut van de juiste applicatie-relatie.
Daarnaast mag een relatie/attribuut combinatie eenmaal voorkomen om er
voor te zorgen dat meerdere attributen op hetzelfde element wordt
afgebeeld.

- Binnen het bericht komen qualifiers voor. Afhankelijk van de waarde van
deze qualifier kan de informatie naar attribuut A of attribuut B worden
geschreven.

Voordat inforinatie aan de applicatie-database wordt toegevoegd, moet
deze controle worden uitgevoerd. Deze waarde komt niet in de applicatie-
database voor. De waarde moet wel in het bericht staan, zodat deze
waarde als default moet worden ingevuld als er een bericht wordt
geconstrueerd.

Dit probleem ontstaat met name bij segmenten die vaker voor mogen komen
(deze segmenten worden in het vervolg herhalende segmenten genoemd). Elk

2 Met bet begrip element wordt veak bet laagite type bedoeld dat in een bericht aanwezig ii. Dit kan dan zowel
element ale subelement zijn. Uit de context blijkt wet er bedoeld wordt.
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voorkomen van het segment heeft een eigen betekenis, die vaak op een
eigen relatie/attribuut wordt afgebeeld, afhankelijk van een waarde van
een qualifier. Het gaat hier om een voorwaarde in de upload, en een
default in de download.

bericht �.
relatie

segment

element

_- attribuut

subelement --

Figuur 3 ER model van een bericht

In figuur 3 is het verband weergeven tussen een EDI-bericht en de
applicatie-database in een ER model. Ook binnen het bericht en binnen de
applicatie-database is het verband weergegeven. In de figuur is weergegeven
dat een bericht bestaat uit één of meerdere segmenten. Segmenten bestaan
uit één of meerdere elementen. Elementen kunnen (optie) bestaan uit één of
meerdere subelementen. Een relatie bestaat uit rneerdere attributen. Een
(sub)element verwijst naar een attribuut. Meerdere relaties verwijzen naar
meerdere berichten.

4.2 Beschrijving van de mapping tuasen het bericlit en de
applicatie-database

Bij het vastleggen van de mapping moet duidelijk zijn welke informatie uit
bericht moet worden verplaatst naar welk attribuut van welke relatie uit de
applicatie-database. Ook vanuit de applicatie-database moet bekend zijn
naar welke positie in het bericht de informatie moet worden geschreven. Dit
kan als volgt worden weergegeven:

positie-in-applicatie-database <=> positie-in-bericht type

De oositie van een element in een bericht_type bepaalt de Dositie in de
applicatie-database waar de informatie tijdens het uitvoeren van de mapping
naar toe moet worden geschreven.

Omgekeerd geldt hetzelfde: de oositie van informatie in de applicatie-
database bepaald de Dositie in het bericht_type.
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Als de positie wordt uitgewerkt kan de mapping als volgt worden
wee rgegeven:

tabel . kolom <=> bericht_tp_id.groep_id. segment_id. element_id

Een attribuut van een relatie (tabel.kolom) krijgt de informatie uit het
element 'elementid', uit het segment tsegmentid', uit het bericht type
'bericht_tp_id'.

'Tabel' en 'kolom' zijn een identificatie voor respectivelijk de
relatienaam en de naam van het attribuut.

De identificatie van informatie uit het bericht type is die identificatie
die ook binnen de EDI*SQL syntax-relaties wordt gebruikt. Dit gebeurt door
middel van nummers. De identificatie van een groep is overbodig, deze
informatie zit in de identificatie van een segment.

Tijdens het uitvoeren van de upload moet er een controle worden uitgevoerd
om te bepalen of informatie wel of niet naar de applicatie-database
geschreven mag worden. Deze controle is op basis van een qualifier. Deze
contole moet bij elk element onderzocht worden. De informatie die nodig is
om deze stap uit te voeren moet ook op een of andere manier worden
opgeslagen. Om dit op een goede manier op te slaan moet bekend zijn hoe een
'voorwaarde' eruit ziet. Een voorwaarde kan op de volgende manier worden
beschreven:

groep_id - segment_id - element_id = waarde

Links van het '=' teken staat informatie uit het bericht. Rechts van het
''teken staan één of meerdere tekens, waaraan de informatie uit het
bericht moet voldoen volgens de operator (de operator is hier gelijk aan
= I

)

Het niet nodig dat er sprake is van een gelijkheid; andere operatoren zijn
ook mogelijk, maar worden niet meegenomen. Als op elk niveau binnen het
bericht_type een voorwaarde is toe te voegen, dan ziet deze er als volgt
uit:

tabel.kolom <=> bericht_tp_id. (voorwaarde) .groep_id. (voorwaarde) -segment

id. (voorwaarde) .element id. (voorwaarde)

Eventueel mag 'voorwaarde' meerdere keren voorkomen, zowel bij een element
als bij een andere identificatie. Het volgende moet veranderen:
(voorwaarde) wordt (voorwaarde)*.

4.3 Mogelijke manieren om de mapping op te slaan

De mapping moet opgeslagen worden. Er zijn verschillende manieren om de
mapping vast te leggen. Een aantal mogelijkheden worden beschreven.
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4.3.1 In een file

De mapping wordt, ongestructureerd, in een file gezet. Hierbij wordt
vermeld welke informatie uit het bericht moet worden afgebeeld op welk
relatie/attribuut van de applicatie-database:

tabel . kolom <=> bericht_tp_id. segment_id. element_id

Als informatie uit de file nodig is, wordt de informatie geparsed, zodat de
juiste identificaties kunnen worden gevonden. Ook de bijbehorende
voorwaarden kunnen worden bepaald.

Voorbeel d

In het voorbeeld wordt groep (van segmenten) informatie niet meegenomen.
Het bericht is hetzelfde als het bericht in de inleiding. Een aantal
mappings worden genoemd. Als in het bericht geen subelement aanwezig is,
krijgt deze de standaard waarde '1'.

De volgende informatie kan dan in een file worden geplaatst:
order.ordernr <=> ORDERA.2.l.l /*

order.naam <=> ORDERA.4.l.l
order.adres <=> ORDERA.4.l.2
order.leverdaturn <=> ORDERA.3.2.l(3.l.l.'afl')

segment 2 = ORD
/* segment 4 = NAD
/* segment 4 = NAD
/* segment 3 = DTM

Element I van segment 2 van het bericht 'ORDERA' moet worden geplaatst in
de relatie 'ORDER' en in het attribuut 'ORDERNR'.
Subelement 1 van element 2 van segment 3 rnoet worden afgebeeld op de
relatie order met het attribuut 'leverdatum'. Dit inag alleen gebeuren als
element I van segment 3 de waarde 'afi' heeft. Deze waarde moet bij de
constructie van een bericht als default worden ingevuld.

Voor de identificatie van het bericht type is de naam niet voldoende. Ook
de release en versie-nummer moet norrnaal gesproken worden toegevoegd. Voor
de duidelijkheid is deze informatie hier weggelaten.

Binnen Vertis wordt er de voorkeur aarigegeven om de informatie in database-
relaties op te slaan. Binnen een database wordt al een aantal controles
uitgevoerd, bijvoorbeeld of informatie mag worden toegevoegd (met
betrekking tot keys/foreign keys). Bij de mogelijkheid, die in deze
paragraaf beschreven wordt, is dit niet mogelijk.

4.3.2 In een database

Om de informatie in een database-relatie op te slaan wordt de beschreven
mapping in stukken gesplitst. Elk stukje informatie: 'tabel', 'kolom',
'bericht_tp_id', 'segment', 'element' en 'subelement' komt in een eigen
attribuut van een relatie. Voorwaarden kunnen in dezelfde relatie worden
opgeslagen, mits bekend is hoeveel. Bijvoorbeeld maximaal 1 voorwaarde. Is

het aantal voorwaarden niet vooraf bekend, dan kan deze voorwaarde-
informatie in een aparte relatie worden opgeslagen. De relatie met
voorwaarden heeft dan wel een attribuut nodig met een verwijzing naar de
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juiste tupel van de relatie met de mapping.

Een mogelijke relatie waarin de mapping zit opgeslagen heeft de volgende
attributen:

(tabelnaam, kolomnaam, bericht_tp_id, segmentnr, elementnr, sub elemnr,
voorwsegmnr, voorwelemnr, voorw_sub_elemenr, waarde)

Als voorwaarden in een eigen relatie komen, dan is er een, unieke,
identificatie nodig.

Voordeel:

- Alle inforinatie in deze relatie is direct beschikbaar.

Nadeel:

- Het converteren van data levert een probleem op. als deze stap direct
wordt meegenomen. Het moet dan bekend zijn, hoe er moet worden
geconverteerd en waar deze inforniatie staat. Dit kan in dezelfde relatie
door extra, soms niet gebruikte ruimte te reserveren. Een andere
mogelijkheid is het gebruik van een aparte relatie.

Voorbeeld

Ook hier weer het bericht 'ORDERA'.

Ordernuinmers komen in een relatie 'order' met onder andere de attributen
(ordernr, naam, adres, leverdatum) Dit kan dan op onderstaande manier
worden opgeslagen (Zie ook het voorbeeld waarin het mapping in een
ongestructureerde file is opgeslagen). In de mapping-relatie is alle
infon-natie opgeslagen, in dit voorbeeld inclusief één voorwaarde.

segmentnr (s_nr) 1 is het segment ORD
segmentnr 4 is het segment NAD
segmentnr 3 is het segment DTM
e_nr is het elementnuminer en se_nr is het subelexnentnummer

applicatie-database bericht_type 'ORDEPA' voorwaarden

tabel kola'n s_nr e_nr se_nr s_nr e_nr se_nr waarde

order
order
order
order

order_nr
naam
adres
leverdatum

2
4

4

3

1

1

1

1

1

1

2
2 3 1 1 'afi'

4.3.3 Genormaliseerd in een database

De manier waarbij de mapping in een database-relatie wordt opgeslagen is
niet de enige methode om de informatie in op te slaan. Een ingewikkelder
manier is om de attributen van de relatie beschreven in het vorige
hoofdstuk 4.2.2. allemaal in een eigen relatie op te slaan. Het is dan wel
nodig om onderlinge verbanden te maken zodat bekend is welke inforinatie
bijelkaar hoort. Een element verwijst naar het segment waar deze bijhoort;
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Een element heeft ook een verwijzing naar het attribuut waarnaar de

informatie geschreven moet worden, enz. De opslagstructuur gaat dan heel
erg lijken op de manier waarop een bericht_type in de EDI*SQL syntax-
relaties is opgeslagen.

De informatie uit een bericht_type, die nodig is om een mapping vast te
leggen op een applicatie-database (dit is, EDI*SQL, syntax informatie), is
allemaal dezelfde soort informatie. Deze bestaat uit eeri syntax-
identificatie (een nummer) . Het enige verschil is de betekenis van het
nummer. Elk stukje informatie kan in een eigen relatie worden opgeslagen
(genormaliseerd) - Dus een relatie voor segmenten, elementeri enz.

Het is ook mogelijk de betekenis van de informatie op te slaan (type

inforrnatie), zodat al deze informatie in één relatie komt te staan.

Hetzelfde geldt voor ttabelnamen en 'kolomnamen' van de applicatie-
database.

Daarnaast zijn er nog voorwaarden. Deze bestaan uit een identificatie uit
het bericht type, gevolgd door een waarde waaraan voldaan moet worden. De
identificaties is als de overige bericht_type-identificaties, alleen is

hier sprake van een andere betekenis. De waarde waaraan voldaan moet
worden, is wel een 'ander soort' informatie.

(

PSEG//

WAARDE ATTRIBUUT RELATIE

Piguur 4

In figuur 4 is al deze informatie weergegeven. Hierbij is 'PSEG', de
informatie uit het bericht. Deze informatie wordt afgebeeld op een
applicatie-database: 'relatie' en 'attribuut'.

In figuur 5 is in een ER model weergegeven hoe de mapping zich onderling
verhoudt. Type 'tabel' is informatie die aangeeft welk segment een verband
heeft met een applicatie-relatie. Informatie die binnen een bericht een
directe verwijzing heeft naar dit segment komt in hetzelfde tupel van een
applicatie-relatie. Dit segment wordt tabelsegment genoemd. In de meeste
gevallen zal dit het eerste segment van een groep zijn (triggersegment).

Het type 'tabel' verwijst naar een 'relatie-naam' waarnaar de segmenten en
elementen (PSEG), die onder 'tabel' hangen, worden geschreven. Onder

'tabel' kan nogmaals een 'tabel' hangen. Dit houdt dan in dat de inforinatie

die hieronder hangt naar een andere relatie worden geschreven. Het element
krijgt een verwijzing naar het attribuut waarnaar de informatie moet worden
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tabel (segment)

voorw_segm >— segment relatie-naam

voo_eiem\ eIment

waarde subelement

attribuut-naam

Figuur 5 Verband tussen de typen, bij het
vastleggen van de mapping (in een ER model)

geschreven.

De mapping kan in een aantal relaties worden opgeslagen. In deze relaties
moet de volgende informatie worden opgeslagen:
- de identificatie van de informatie uit het bericht type (syntaxnummer

van bijvoorbeeld een segment)
- een relatie-naam dan wel een attribuut-naam.
- een unieke identificatie, waarnaar verwezen kan worden.
- een verwijzing naar een ander stukje informatie.
- informatie die aangeeft wat voor informatie is opgeslagen (een segment

of een element)

Voorbeeld

Een soortgelijk probleem dat op een soortgelijke manier opgeslagen kan
worden, is een stamboom. Hierbij wordt bij kinderen naar een vader en een
moeder verwezen. Deze personen hebben ook verwijzing naar hun ouders, op
dezelfde manier. Kinderen kunnen dus in twee stappen hun grootouders
vinden. Elke persoon bevindt zich in een eigen tupel. Een verwijzing naar
een ouder is dus een verwijzing naar een ander tupel binnen dezelfde
relatie.

In het kort worden nu de relaties die de mapping opslaan beschreven. 'id'

is een unieke identificatie van een tupel. Komt hetzelfde 'id' ook in een
andere relatie voor, dan hebben beide tupels een verband. Een element zal
dezelfde 'id' hebben als de naam van een attribuut. Er wordt gebruik
gemaakt van 3 relaties. Een relatie met informatie uit het bericht_type.
Een relatie met informatie betreffende de applicatie-database. Tenslotte is
er een relatie waarin de waarde wordt opgeslagen waaraan een voorwaarde
moet voldoen.

Deze relaties, met bijbehorende attributen, kunnen er ala volgt uit zien:
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Relatie 1): 'mapping tabel kolom'

Relatie met daarin relatienamen en attribuutnamen.

id identificatje.
naam naam van het attribuut of van de relatie.
parent_id mogelijkheid om attribuutnaam te laten verwijzen naar een

relatienaam (niet strikt nodig, het blijkt ook wel uit
het mapping).

Relatie 2): 'mapping_relatie'

Informatie uit het bericht.

id identificatie.
parent_id verwijzing naar een ander tupel binnen deze relatie

(element verwijst naar een segment)
type wat voor soort informatie is in het tupel opgeslagen; een

segment, een element? Zie bijiage B voor een lijet
mogelijke typen.

code identificatie van het soort informatie. Als er sprake is
van een segment wordt hier het segmentnr ingevuld. Deze
identificatie komt ook voor binnen de EDI*SQL syntax-
relaties.

Relatie 3): 'mapping vwaarde(default)'
De waarde waaraan een voorwaarde moet voldoen. Bij de
constructie van een bericht is de waarde opgeslagen die ale
default kan worden ingevuld.

id identificatie.
waarde de waarde waaraan een element moet voldoen.

Het is denkbaar, dat in relatie 3) meerdere tupels hetzelfde id hebben. Een
voorwaarde kan dan aan meerdere waarden voldoen. Ook is het mogelijk om een
operator mee te nemen, die in combinatie met de waarde gebruikt kan worden
bij het lezen van de EDI-database. Bij het schrijven van EDI-database wordt
het moeilijker om een waarde in te vullen, omdat slechts één waarde
gebruikt kan worden. De vraag is dan welke waarde van toepassing is. Alleen
bij '=' en één voorwaarde bij een segment/element combinatie, kan
gegarandeerd worden dat de juiste waarde wordt geselecteerd.

Voorbeel d

In figuur 6 is een deel van de mapping weergegeven. De structuur van het
bericht is al eerder in een voorbeeld gebruikt (zie hoofdstuk 2 en
voorgaande paragrafen). Het soort infon-natie is weergegeven (segment,
element enz.). Tussen haken staat de identificatie vermeld van de segmenten
en elementen (zoals deze voorkomen binnen de EDI*SQL syntax-relaties). Voor
segment is, voor de duidelijkheid, de code, bestaande uit 3 letters,
gekozen in plaats van het 'SEQNR'.
Het segment 'ORD' is het tabelsegrnent voor de relatie 'ORDERS'. Naar deze
relatie wordt onder andere het segment 'DTM' verplaatst. (De overige
segmen ten ui t de groep zijn niet weergegeven). Subelement 2 van element 1
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Figuur 6 Voorbeeld mapping

wordt afgebeeld op 'aflever datum'. Dit mag alleen gebeuren ala subelement
I van element 1 de waarde 'afl' heeft. De overige segmenten, die in de
mapping en het bericht voorkomen, uit de groep met een verwijzing naar
dezelfde 'ORD' (dezelfde ID in de EDI-database), komen in hetzelfde tupel
van de relatie 'ORDERS'.

Het segment 'SCM' komt in de relatie 'MESSAGE'. Verwijzingen naar 'ORN'

komen in de relatie 'ORDEP.REGELS'

Als de mapping informa tie in de rela ties wordt opgeslagen, ziet een deel
van de inhoud van de relaties er als volgt uit:

Relatie 'mapping_rela tie'

ID PARENT ID TYPE CODE

1 'BGM' tabel ORD
2

3

1

2

segment

element
DTM
1

4

5

6

7

2

3

4

6

voorw_segment

sub_element
voorw element
v_sub_element

DTM
2

1

1

37

segment (BGM)
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Er zijn ook varianten op deze relaties denkbaar:

- Alle informatie kan in één relatie worden opgenomen. De relatie
'mapping_relatie' kan met een attribuut worden uitgebreid waarin de

(applicatie-)relatienaam, attribuutnaam of de waarde kan worden opgeslagen.

Dit is geen probleem omdat deze informatie nooit tegelijkertijd nodig is.
Een element verwijst naar een waarde (van een voorwaarde) of naar een
attribuut, maar nooit naar beide.

- Binnen de database Oracle worden alle relatie- en attribuutnamen
opgeslagen. Deze informatie wordt dan, voor een aantal relaties, dubbel
opgeslagen. Het is mogelijk om een verwijzing naar deze (Oracle)-relaties
te maken. Het attribuut 'naam' binnen de relatie 'mapping_tabel_kolom'
wordt dan een verwijzing naar een tupel van een relatie binnen Oracle.

- Verschillende informatie wordt in een verschillende relaties opgeslagen.
Er zijn dan relaties voor elementen, segmenten, attributen enz. Er zijn
minder relaties nodig als bijelkaar horende informatie in dezelde relatie
wordt geplaast. Bijvoorbeeld segment- en element-identificaties in dezelfde
relatie.

4.3.4 Afweging van de opsiagmethoden

Er zijn flu 3 manieren geschetst cm de mapping tussefl het bericht en een
applicatie-database vast te leggen. De mogelijkheid waarbij de informatie
geparsed wordt valt af, omdat er geen gebruik wordt gemaakt van database-
relaties.

De mogelijkheden die van een database gebruik maken, ontlopen elkaar niet
zoveel. De laatst genoemde oplossing is wat flexibeler met uitbreidingen.
Er kan een nieuw type worden ingevoerd en er zijn meer mogelijkheden. Bij
mogelijkheid 2) is het nodig cm een nieuwe relatie toe te voegen waar de
overige informatie in wordt opgeslagen. In het vervolg van de scriptie
wordt uitgegaan van de opslagstructuur die beschreven is in hoofdstuk
4.3.3: Opslag in een genormaliseerde database.

4.4 Een eerste uithreiding: Conversie

Er is een afbeelding gemaakt tussen het EDI-bericht en de applicatie-
database. De attribuut_typen tussen de EDI-database en de applicatie-

database komen niet altijd met elkaar overeen. Er moet een conversie worden

uitgevoerd. Het attribuut_type van een applicatie-relatie is binnen Oracle

te vinden. Binnen de EDI-database is dit bekend. Het element met de

qualifier waarin is opgeslagen hoe de informatie moet worden

geinterpreteerd is wel bekend. Dit element kan ook opgeslagen worden in de

relaties die de mapping vastleggen. Dit kan in de relatie

'mapping_relatie'. De informatie over conversie kan op de volgende manier
worden opgeslagen:
Als een element geconverteerd moet worden, dan wordt de qualifier bij dat
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A: element

conversie kolom

element

B: conv(ersie) elem(ent)/
conv_el(ement) koIom

form aat
Figuur 7 Verband tussen de typen in de mapping-
tabellen bij conversie

element opgeslagen. Er is een nieuw type nodig dat aangeeft dat informatie
geconverteerd moet warden. In figuur 7 is weergeven hoe deze informatie kan
warden opgeslagen.

In mogelijkheid A moet altijd een extra zoekstap warden uitgevoerd om te
beoordelen of er een conversie moet warden uitgevaerd.
In magelijkheid B wardt ap element-niveau al aangegeven, dat er een
canversie moet warden uitgevaerd. Er haeft alleen maar naar het element te
warden gezacht, waarin staat hae de informatie (datum of getal)
geinterpreteerd moet warden.

De tekenreeks van de qualifier moet warden geconverteerd naar een door
Oracle te begrijpen farmaat. Vervolgens kan de waarde van de datum of getal
warden geconverteerd.

Het is niet ondenkbaar dat voor verschillende conversies verschillende
typen geintraduceerd moeten warden. Dus voor zowel conversie van
datumgegevens als voor conversie van getallen. Dan heeft elke soort
conversie een eigen type binnen de relatie 'mapping relatie'. Op deze
manier kan eenvoudig bepaald warden welke conversie uitgevoerd moet worden.

Voorbeeld

Figuur 8 geeft een schema tische weergave van een con versie vol gens

mogelijkheid A. Informatie over het formaat bevindt zich in hetzelfde
segment en element.

Volgens mogelijkheid B wordt 'subelement 2' 'conv_s_elem 2' met als
kinderen het attribuut 'leveren' (Deze waarde bevindt zich in de relatie
'mapping_tabel_kolom') en 'subelement 3', waarin het conversie forrnaat

staat.
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DTM,afl 0101095:101 (brnn.n b.flch*)

101 - VYMMOD

tadats (010195.YYMUDD) (biAft.n Or.cis)

DTM Mapping

typ. 005vSrsis of daham_conv.rsfs
element I

subelement 2/
conversie attnbuut (leveren)

subelement 3

conversié formaat

Figuur 8 Conversie van een datum

SLOT

In het vervoig worden de relaties die het verband vastleggen tussen de
applicatie-database en het bericht, de mapping-tabellen genoemd.

Als in deze scriptie het begrip bericht wordt gebruikt, zal het meestal
gaan om informatie die uit een EDI-bericht komt of naar een EDI-bericht
geschreven moet worden. Dit gaat via de EDI*SQL data-relaties. Een bericht
kan ook de informatie zijn in het te versturen forinaat (ASCII-file). Uit de

context is het duidelijk of er sprake is van de EDI*SQL data-relaties, dan
wel het geconstrueerde bericht.

Bij het opslaan van de mapping in de mapping-tabellen, is het nodig om de
identificatie, van de tupels en verwijzingen naar ander tupels, automatisch
te genereren. Dit is om fouten te voorkomen. Een verkeerd verband tussen
segmenten en elementen kan immers grote gevolgen hebben.

De mapping-tabellen worden gebruikt om de gegevens vanuit een EDI-database
naar een applicatie-database te schrijven hetgeen in hoofdstuk 5 gebeurd.
In hoofdstuk 6 worden de mapping-tabellen gebruikt om de gegevens vanuit
een applicatie-database naar een EDI-database te schrijven.
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Hoofdstuk 5

Upload

De gegevens die in de EDI-database staan, worden in dit hoofdstuk naar de
applicatie-database geschreven. In de mapping-tabellen is vernield naar
welke relatje en naar welk attribuut de informatie uit het EDI-bericht
geschreven moet worden. De upload moet er voor zorgen dat de juiste
informatie bij elkaar komt te staan in de applicatie-database.

Er worden twee manieren geschetst om de informatie uit de EDI-database naar
de applicatie-database te schrijven. Bij de eerste manier wordt voor
informatie uit de EDI-database een plaats gezocht in de applicatie-
database. De tweede manier zoekt bij een attribuut de informatie uit de
EDI-database.

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal minder eenvoudige situaties.
Bij deze situaties wordt een groep niet op één relatie afgebeeld, maar
meerdere groepen op meerdere relaties.

5.1 Problemen en probleentheschrijving

Problemen die bij de upload aan de orde komen, zijn in hoofdstuk 3.2
beschreven. Het probleem waarbij de informatie niet direct in de juiste
(applicatie-)relatie wordt geschreven, wordt hier eerst verder uitgewerkt
voordat een poging wordt gedaan om de juiste gegevens bijelkaar te zoeken.

Voordat informatie in een applicatie-database kan worden geschreven, moeten
alle gegevens die in hetzelfde tupel komen te staan bekend zijn. Deze
informatie direct bijelkaar zoeken kost veel zoektijd. Deze tijd kan worden
verminderd door de informatie in een tijdelijke (tussen-)relatie te
plaatsen. In deze relaties staat alle informatie die nodig is om de
informatie naar de applicatie-database schrijven. Het gaat hierbij om de
volgende informatie:

- Naar welke relatie moet de informatie geschreven worden
- Maar welk attribuut moet de informatie geschreven worden
- Naar welk tupel moet de informatie geschreven worden
- Wat is de informatie die geschreven moet worden

Een relatie die deze informatie opslaat kan de volgende attributen
bevatten:

(tabelnaam, kolomnaam, nj_id, waarde)

In bijiage A heeft deze relatie de naam 'data_naar_app'

In het attribuut 'tabelnaam' is vermeld naar welke relatie de informatie
geschreven moet worden.
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Het attribuut 'kolomnaam' bevat de attribuutnaam.

Informatje met hetzelfde 'nj_id' komt in hetzelfde tupel van de relatie.
Het attribuut 'waarde' bevat de informatie uit het bericht.

Het attribuut 'waarde' heeft een attribuut type. Bij voorkeur wordt de
conversie tussen verschillende attribuut typen zo snel mogelijk uitgevoerd.
Dit houdt in dat het attribuut type van het attnibuut 'waarde' het
attribuut type van het attribuut 'kolomnaam' van de relatie 'tabelnaam'
heeft. Er zijn verschillende attribuuttypen, waardoor en ook verschillende
tussen-relaties aanwezig moeten zijn. Als er één tussen-relatie wordt
gebruikt, dan moet de conversie naderhand worden uitgevoerd. Het is dan
nodig om de qualifier op te slaan die aangeeft hoe de informatie moet
worden geconverteerd. Alle relevante gegevens uit het bericht worden
vervolgens in een (bijna) applicatie-database geplaatst. Vervolgens kan de
informatie worden geconverteerd naar het juiste foninaat door middel van de
qualifiers. De informatie kan dan pas in de applicatie-database worden
geplaatst. De qualifiers komen wel voor in de bijna applicatie-database,
maar niet in de applicatie-database.

Om informatie in het juiste tupel te plaatsen van de relatie 'tabelnaam'
moet een tupel-identificatie worden opgeslagen om dit voor elkaar te
krijgen. Deze waarde moet eenvoudig te bepalen zijn voor elk element uit
het bericht. Daarnaast moet deze waarde voor elk tupel uniek zijn. Binnen
het bericht is een segment te vinden dat voor elk tupel uniek is. Dit is
het triggersegment van een groep. Elke keer dat dit segment gevonden wordt,
is er een nieuw voorkomen van de groep. Elke keer dat de groep voorkomt,
komt er een nieuw tupel in de applicatie-relatie. Voor elk element is
eenvoudig te vinden wat de identificatie van dat segment is. Het
triggersegment is dus ook het tabelsegment (het segment dat een verwijzing
heeft naar een relatie). In minder eenvoudige situaties is het tabelsegment
niet gelijk aan het triggersegment. Hierbij geldt wel dat het tabelsegment
uniek is voor elk tupel.

5.2 Schets van de upload

Om gegevens in de applicatie-database te krijgen zijn er verschillende
manieren om te beginnen. Het iriitiatief kan liggen bij de EDI-database en
het initiatief kan liggen bij de applicatie-relatie. Van beide manieren
wordt kort beschreven welke stappen tijdens upload uitgevoerd moeten
worden.

5.2.1 Initiatief bij de EDI*SQL data-relaties

Voor de informatie uit de EDI-database wordt een plaats gezocht in de
applicatie-database. Voor elk element moet in de mapping-tabellen gezocht
worden naar welke relatie en naar welk attribuut de informatie verplaatst
moet worden. Dit is eenvoudig en redelijk snel uit te voeren. Vervolgens
moet de 'nj_id' bepaald worden. Deze waarde is een identificatie van een

42



segment. Om welk syntactisch segment het gaat is in de mapping-tabellen te
vinden. Vervolgens moet worden bepaald van welk segment er sprake is in de
EDI*SQL data-relaties. Dit is eenvoudig omdat het segment een ouder-segment
is. Deze waarde is snel in de EDI*SQL data-relaties te vinden.

Voor elk element moet gecontroleerd worden of er een voorwaarde aanwezig
is. Als een voorwaarde aanwezig is, dan moet gecontroleerd worden of
hieraan wordt voldaan. Als niet aan de voorwaarde voldaan dan mag de
informatie niet worden verplaatst naar de applicatie-database.

De volgorde van het verwerken van data is niet van belang door gebruik te
maken van de tussen-relatie. Voor het toekennen van een waarde aan een
foreign key kan het wel gewenst zijn dat de relatie waarnaar verwezen
wordt, reeds een tupel bevat waarnaar verwezen kan worden (eventueel staat
de informatie in de tussen-relatie).

Voordelen (+) en nadelen C-)
+ De volgorde van de informatie uit het EDI-bericht kan ook gebruikt worden

bij het uitvoeren van de upload. Informatie die nodig is kan dan
worden onthouden, omdat deze informatie spoedig nodig is bij het
uitvoeren van de mapping.

+ Informatie die naar de applicatie-database geschreven moet worden is
direct beschikbaar

5.2.2 Initiatief bij de applicatie-database

Bij elke relatie wordt in de EDI*SQL data-relaties gezocht naar de juiste
informatie.

In de mapping-tabellen wordt gezocht welke relaties in de applicatie-
database in aanmerking komen voor de upload. In de mapping-tabellen is ook
opgeslagen in welke attributen informatie rnoet komen te staan. Voor al deze
attributen wordt de informatie uit de EDI*SQL data-relaties gezocht.
'tabelnaam', 'kolomnaam' en 'waarde' zijn flu bekend. 'Rij_id' is eenvoudig
te bepalen. In de mapping-tabellen is opgeslagen naar welk syntactisch
segment gezocht moet worden. Dc juiste segment-identificatie is vervolgens
in de EDI*SQL data-relaties te vinden.

Als aan de key en foreign key niet door het bericht een waarde wordt
toegekend dan moet hiervoor alsnog een waarde worden bepaald. Tenslotte
moet gecontroleerd worden of er voorwaarden aanwezig zijn. Als deze
aanwezig zijn dan moet gecontroleerd worden of aan de voorwaarden wordt
voldaan.

Voordelen (+) en nadelen (-)
+ Er kan relatie voor relatie worden gewerkt, zodat altijd een foreign key

kan bestaan
- Er moet informatie uit de EDI*SQL data-relaties worden gezocht

Afweging van beide initiatieven

Aan beide manieren die beschreven zijn om de gegevens vanuit een EDI-
database naar een applicatie-database te schrijven zijn voor- en nadelen.
Als het initiatief bij de EDI-database ligt, dan is er het voordeel dat
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alle informatie die verstuurd moet worden direct beschikbaar is. Dit is de
reden om deze manier in de volgende paragraaf verder uit te werken.
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5.3 Uitwerken van de upload

In grote lijnen is nu bekend welke stappen uitgevoerd moeten worden om de
informatie uit de EDI-database naar de applicatie-database te verplaatsen.
In deze paragraaf wordt de oplossing verder uitgewerkt.

De eerste stap bij het uitvoeren van de upload is het sorteren van de
informatie uit het bericht, waardoor alle informatie die bijelkaar hoort
snel na elkaar verwerkt kan worden. Hierdoor hoeft er minder te worden
gezocht in de EDI-database. Na het sorteren komt de informatie in de
volgorde zoals die ook binnen het bericht voorkomt. Op de volgende
informatie (attributen) wordt er dan gesorteerd:

1) message-nummer (bericht voor bericht)

2) segment-volgnummer (segment voor segment)

3) element-nummer (element voor element)

Voor elk element wordt bepaald naar welke relatie en naar welk attribuut
van deze relatie de data geschreven moet worden. De informatie om dat voor
elkaar te krijgen, is in de mapping-tabellen te vinden. Ook een
identificatie van een tupel in de relatie van de applicatie-database is te
vinden omdat in de mapping-tabellen vermeld is, van welk syntactisch
segment er sprake is. In de EDI*SQL data-relaties is te vinden om welke
segment-ideritificatie het gaat. Als een element tot een tabelsegment
behoort en het segment is ongelijk aan het vorige segment dat verwerkt
werd, dan is dit element het eerste element dat naar een nieuw tupel van de
applicatie-relatie geschreven wordt. Dit is een goede plaats om direct de
key en foreign key in te vullen in de tussen-relatie. De relatie waarnaar
de foreign key verwijst is zeer waarschijnlijk al gevuld door het EDI-
bericht. Is aan de relatie waar de foreign key naar wijst nog niet de
juiste informatje toegevoegd dan moet de Juiste informatie worden opgezocht
uit het bericht. Dit is na extra zoekwerk wel te doen omdat bekend is om
welke relatie en om welke attributen het gaat. Wordt er geen waarde
gevonden, dan is er een probleem en moet elders bepaald worden welke waarde
moet worden toegevoegd.

Vaak zal het niet mogelijk zijn om de key en foreign key waarde die in het
bericht staan te gebruiken binnen de applicatie-database. Er zal een
conversie moeten worden uitgevoerd. Als deze stap later wordt uitgevoerd
dan is nog een extra tussen-relatie nodig die bijna dezelfde structuur
heeft als de applicatie-database. In deze tussen-relatie kan dan de
conversie worden uitgevoerd.

De foreign key hoort bij de groep en key hoort bij de (sub)groep waaruit nu
de informatie wordt verwerkt.

Voorbeel d

Orderregels is een subgroep van orders. In de database-relaties heeft een
orderregelnummer een verwijzing naar een ordernuminer.

Als de key bestaat uit informatie uit het bericht dan is het niet nodig om
de key direct een waarde te geven. Dit gebeurt dan automatisch tijdens de
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mapping. Het moet wel even gecontroleerd worden.
Voor elk element moet gecontroleerd worden op een voorwaarde. Wordt niet
aan een voorwaarde voldaan dan mag het element niet naar de tussen-relatje
worden geschreven. Een voorwaarde kan ook gelden op een tabelsegnient. Als
aan de voorwaarde niet wordt voldaan, dan mag de informatie die direct of
indirect een verwijzing heeft naar het tabelsegment niet naar de
applicatie-database geschreven worden. Als de informatie uit een groep niet
verplaatst wordt dan mag ook de informatie uit de subgroepen niet naar de
applicatie-database geschreven worden.

In de mapping-tabellen kunnen meerdere bericht_typen staan die verwerkt
moeten kunnen worden. De juiste informatie uit de mapping-tabellen moet
geselecteerd kunnen worden. Dit kan door de identificatie van de top van de
boornstructuur te onthouden en te gebruiken als die specifieke mapping
gebruikt moet worden.

Het is ook mogelijk om de relevante iriformatie op te slaan in de mapping-
tabellen. Er moet dan in ieder geval een een
applicatie...database en de zender worden opgeslagen. Afhankelijk van deze
informatie wordt dan een boomstructuur geselecteerd waarin de mapping is
opgeslagen.

Sortiren van di data ult EDIdJ

Pak data-tupel.
data aanwezig?

Ja
Ne. No.

Segment = vorig segment? -

Segment = triggersegmenri?
nieuwe groep

- Ne.
Ja

/
Zoek ralatie behorend

• I ja bij het segment

Correct?

we.' Ja

be iii ke groep bestait nutp
Dus 00k subgroep met

bepaal fosign key weggoouen van data

(lair

Zoek juiste positie uit
do mapping-tabellen

Controleer
Zoek attribuut

Correct?
Vul data nd. retatia

Figuur 9 Stappen die genomerl moeten worden om de upload uit te voeren

In figuur 9 is weergegeven welke stappen moeten worden uitgevoerd om de
upload om de juiste manier uit te voeren.
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Piguur 10 Benodigde relaties en informatie bij de
upload

In figuur 10 is weergegeven hoe de relaties die voor de upload zorgen zich
onderling verhouden. De conversie-tabellen worden gebruikt om gegevens te
converteren. Het gaat hierbij om conversie binnen hetzelfde attribuut type.
Deze vorm van conversie wordt niet in dit versiag besproken.

Voorbeeld

Zie het voorbeeld uit de inleiding (hoofdstuk 2.5 en 2.6; EDI*SQL data-
rela ties en de applicatie-relaties). Een aantal segmenten is reeds
verwerkt. Het segment 'ORD' wordt gevonden. Dit segment heeft een
verwijzing naar de tabel 'ORDERS'. Het segment is een tabelsegrnent, en dus
komt er een nieuw tupel in de relatie 'ORDERS'. In de tussen-relatie krijgt
het 'nj_id' de waarde '77' (Het segment-identificatie). Er wordt nu direct
naar de key en de foreign key gezocht. Dc foreign key is gevuld door de
relatie message. Deze waarde kan door middel van 'nj_id' eenvoudig
gevonden worden in de tussen-rela tie. De key blijkt te worden gevuld door
het bericht en krijgt uiteindelijk de waarde '1'. Vervolgens worden de
segmenten DTM en NAD geplaatst in de tussen-relatie. DTM wordt alleen in de
tussen-relatie geplaatst als de qualifier de waarde 'afi' heeft. Vervolgens
worden twee orderregels behorend bij deze order naar de tussen-rela tie
geplaatst. Tenslotte is er nog een order. Deze komt in de tussen-relatie
met het 'nj_id' '87'. Met als key waarde '12'. Ook de regelnummers die bij
dit ordernumrner behoren, worden in de tussen-relatie geplaatst.
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5.4 Minder eenvoudige Bituaties

De situaties waarin een groep op een eigen relatie wordt afgebeeld is
beschreven. In de praktilk zijn er ook andere situaties die voor kunnen
komen. De volgende situaties worden in dit hoofdstuk beschreven:

1) Een groep en een subgroep worden afgebeeld op een relatie

2) Meerdere groepen worden afgebeeld op een relatie
3) Een groep wordt afgebeeld op meerdere relaties

4) Meerdere groepen worden afgebeeld op meerdere relaties
5) Herhalende segmenten

1) Een groep en zijn subgroep worden afgebeeld op één relatie

ta be I

/
h_tabel segment

segment

Figuur ii. Verband tussen de typen in de mapping-
tabellen waarbij een groep / subgroep op een relatie
wordt afgebeeld

Om deze situatie op de juiste manier op te lossen, moet het bekend zijn hoe
vaak een subgroep in het bericht voorkomt. Als een subgroep meerdere keren
voorkomt dan zal de informatie uit de groep ook meerdere keren in de

applicatie-database geplaatst moeten worden. Dit houdt in dat geen segment
uit de groep als tabelsegment dienst kan doen omdat deze informatie
meerdere keren in de applicatie-relatie voor gaat komen. Een segment uit de
subgroep voldoet wel aan deze eis. Om de inforinatie uit de groep op de
luiste manier te kunnen verwerken komt er een eigen type in de mapping-
tabellen. Het type 'h_tabel' geeft aan dat de informatie die onder dit type
hangt soms vaker naar de applicatie-relatie geschreven moet worden. De
subgroep wordt dan op de normale manier verwerkt. In figuur 11 is dit
weergegeven.

Komt de subgroep eenmaal voor dan zijn er eigenlijk geen extra problemen,
er zijn alleen extra zoekstappen in de mapping-tabelIen om de juiste
relatie te vinden.
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Voorbeeld

tab&(ORN)

h_tabel(ORD) ORN PNR AAN

NAD DTM ORD

Figuur 12

De orderregels uit het voorbeeld uit de inleiding komen in dezelfde relatie
als de ordernunimers. Het type 'tabel' hoort bij de orderregels. Het type
'h_tabel' heeft betrekking op inforrnatie die bij de orders hoort. Dit type
beef t als ouder 'tabel', die aangeeft naar welke relatie de inforrnatie ge-
schreven moet worden. In figuur 12 is weergegeven hoe de informatie in de
rnapping-tabellen is opgeslagen

2) Meerdere groepen worden afgebeeld op één relatie

In deze minder gewenste situatie worden meerdere groepen afgebeeld op een
relatie. Dit vergt meer zoekwerk om de juiste gegevens bij elkaar te zoeken
zodat deze in hetzelfde tupel kan worden geschreven. Er worden een aantal
mogelijkheden beschreven die voor kunrien komen. Voor het gemak wordt
uitgegaan van 2 groepen die op een relatie worden afgebeeld om de

mogelijkheid te beschrijven waarop deze mapping uitgevoerd kan worden.

- Beide groepen komen even vaak voor. De informatie had eigenhijk in één
groep moeten staan

- Een groep komt eenmaal voor en de andere groep komt meerdere keren voor
- Beide groepen komen een aantal maal voor. Het is alleen niet bekend hoe

de groepen zich onderling verhouden

De situatie dat beide groepen evenvaak voorkomen verschilt niet zoveel van
de oorspronkelijke oplossing. én groep kan op de normale manier worden
verwerkt. Voor de andere groep moet gezocht worden naar de juiste
verwijzing van de eerste groep. Deze verwijzing geschiedt door middel van
een element waarin een qualifier is opgeslagen. Deze qualifier kan ook in

de mapping-tabellen worden opgeslagen. Hebben de elementen uit beide
groepen dezelfde waarde dan worden deze groepen naar hetzelfde tupel van de
applicatie-database geschreven. In figuur 13 is deze mapping weergegeven.
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segment tabel

vergelijk segment

segment (� 2) element

element kolom

Figuur 13 Verband tussen de typen in de mapping-
tabellen on verwijzingen tussen groeperi vast te
leggen

Voorbeeld

6GM ORD PRC BERICHT

NAD DTM ORN

AAN

PNR

tabel(om) - MAPPING

vergelijk orn aan pnr prc

pnr prc

qualifier qualifier

Figuur 14

Aan het bericht wordt een segment (PRC) toegevoegd dat de prijs van een
produkt weergeeft. Dit is weergegeven in figuur 14. De informatie die bij
'ORN' hoort wordt op de normale manier verplaatst. Als informatie uit het
segment 'PRC' wordt gevonden, moet via de qualifier de juiste ordernummer
(juiste 'ORD') worden gevonden. Dan kan de inforrnatie in het juist van de
applicatie-relatie worden gezet.

Komt groep A eenmaal voor en groep B meerdere keren, dan is de situatie
vergelijkbaar met de mogelijkheid waarin een groep met zijn subgroep naar
één relatie wordt geplaatst. Het enige verschil is dat de informatie minder
eenvoudig bij elkaar te zoeken is, omdat de informatie op een geheel andere
plaats in het bericht staat. De oplossing zal wel overeen komen met
situaties waarbij een groep en een subgroep naar een relatie worden
geschreven. In de groepen moet ook een element aanwezig zijn waarin een
qualifier is opgeslagen. Groepen met dezelfde qualifier-warde komen in
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hetzelfde tupel van een relatie uit de applicatie-database.

Tenslotte worden groep A en groep B naar dezelfde relatie geschreven,
alleen is het niet bekend hoe vaak groep A en groep B voorkomen. Dit heeft
tot het gevoig dat eerst meerdere controles moeten worden uitgevoerd
voordat een mapping kan worden uitgevoerd: Hoe vaak komen beide groepen
voor? Hoe verhouden de groepen zich onderling. De oplossing zal bestaan uit

een combinatie van reeds genoemde oplossingen. Het is overigens nog maar de
vraag hoe vaak deze situatie in de praktijk voor zal komen.

3) Een groep wordt afgebeeld op meerdere relaties.

Informatie wordt geschreven naar meerdere relaties. Dit is geen probleem.
Het tabelsegment zal dan meerdere keren in de mapping-tabellen voorkomen.
Het prograrnma zal moeten uitzoeken of alle relaties alle informatie
krijgen. In de mapping-tabellen hoeft hiervoor geen informatie te worden
toegevoegd.

4) Meerdere groepen worden afgebeeld op meerdere relaties

De situatie dat meerdere groepen worden afgebeeld op meerdere relaties is
een combinatie van de mogelijkheden die beschreven zin in punt 1, 2 en 3.
Een oplossing zal ook waarschijnlijk bestaan uit een combinatie van
oplossingen die onder die punten zijn beschreven. Daarnaast zullen een
extra controles moeten worden uitgevoerd om de mapping op de juiste manier
uit te voeren. Om wat voor controles het gaat, is op dit moment niet
bekend.

5) Herhalende segmenten

Informatie uit een herhalende segment kan in één relatie worden geschreven,
waarbij elk tupel een eigen segment-identificatie krijgt. Hierbij is het
segment te beschouwen als een groep. Het segment is dan ook een
tabelsegment.

Het is ook mogelijk dat alle segmenten in hetzelfde tupel komen te staan,
maar allen in een ander attribuut. Dan zal elk segment een qualifier moeten
hebben, waaruit blijkt hoe de informatie geinterpreteerd moet worden. Voor
elk segment bestaat dan een voorwaarde die aangeeft of de informatie naar
een attribuut geschreven mag worden.
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5.5 Van tussen-relatie naar applicatie-relatie

Om informatie vanuit de tussen-relatie naar de applicatie-relatie te
schrijven is eenvoudig uit te voeren. Er moet een opdracht gemaakt worden
om informatie in de applicatie-database te schrijven. In de tussen-relatie
is alle informatie opgeslagen die nodig is om dat op de juiste manier uit
te voeren. Deze inforinatie wordt bijelkaar gezocht om de juiste invoer-
opdracht te maken. In deze stap moet het commando 'INSERT INTO tabelnaam
(attribuut-namen) VALUES (attribuut-waarden) ' worden gegenereerd. Binnen
dit commando wordt alle informatie geplaatst met hetzelfde 'rijid'; dit
was immers een identificatie voor een tupel. De tabelnaam hoeft niet de
relatienaam te zijn uit een applicatie-database, maar kan ook een extra
tussen-relatie zijn. In deze relatie kan dan de conversie worden
uitgevoerd. Eventueel kan in deze tussen-relatie de juiste key en foreign
key worden aangemaakt als besloten wordt deze stap later uit te voeren.

SLOT

Van de gegevens die zich in de EDI*SQL relaties bevinden, kunnen de meeste

gegevens naar de applicatie-relaties worden gecopieerd. Te beginnen met de
situatie waarin een groep op een eigen relatie wordt afgebeeld. Voor minder
eenvoudige situaties is het met extra informatie in de mapping-tabellen
mogelijk, om de transformatie uit te voeren. Er zijn een aantal
mogelijkheden van verbanden tussen groepen en relaties geschetst met een
mogelijke oplossing. Deze lijst van mogelijkheden is groter; combinaties
zijn ook mogelijk.

De informatie komt eerst in een (tussen)-relatie te staan, waarna deze in
de applicatie-relatie geplaatst kan worden. Het is ook mogelijk een tweede
(tussen)-relatie te gebruiken die lijkt op de relatie uit de applicatie-
database, waarin een deel of alle (overige, de niet beschreven) conversie
kan worden uitgevoerd.
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Hoofdstuk 6

Download

Van de gegevens uit de applicatie-database wordt in dit hoofdstu.ik een
bericht geconstrueerd. Hierbij komen meer problemen kijken dan bij de
upload. Deze problemen zullen worden beschreven. Ook bij de download zijn
er verschillende manieren op de gegevens te verplaatsen. Drie manieren
zullen kort worden beschreven. Tweemaal wordt bij een element informatie
uit de applicatie-database gezocht. Eenmaal wordt bij een attribuut een
waarde gegeven aan een element uit het bericht. Eén van deze mogelijkheden
wordt uitgebreider beschreven.

Tenslotte worden een aantal minder eenvoudige afbeeldingen tussen groepen
en relaties beschreven, waarbij niet een relatie op één groep wordt
afgebeeld, maar meerdere relaties op meerdere groepen.

6.1 Problemen en probleembeschrijving

Om de gegevens in EDI*SQL data-relaties te plaatsen zijn er een aantal
identificaties en verwijzingen die moeten worden aangemaakt. Naast de
juiste onderlinge verwijzingen (zoals die ook in de applicatie-database
voorkomen), krijgen de segmenten een volgnummer. Dit volgnummer zorgt
ervoor dat de segmenten in de volgorde kunnen worden geplaatst zoals de
segmenten in het bericht (de ASCII-file) te zien zijn. Deze nummering rnoet
worden aangemaakt. Dit is beschreven in hoofdstuk 3.2.

Het volgende probleem is wel genoemd, maar nog niet beschreven. Het
probleem waarbij de informatie niet direct uit de applicatie-database kan
worden geschreven, zal eerst worden beschreven. Gegevens kunnen net zoals
bij de upload niet direct uit de applicatie-relaties worden gelezen. Bij de
download geldt dat relaties en attributen niet geparameteriseerd kurinen
worden gelezen (binnen het DBMS Oracle). Informatie moet dus uit bekende
relaties met bekende attributen koiflen. De applicatie-database voldoet daar
nu niet aan. Hierdoor is er ook een tussen-relatie nodig waarin de
informatie uit de applicatie-database wordt geschreven. In deze relatie
staat alle informatie om te kunnen bepalen uit welke relatie en welk
attribuut de informatie komt. Ook het juiste tupel en inhoud moet in deze
relatie worden opgeslagen.

Deze tijdelijke tussen-relatie bevat de volgende attributen:

(tabelnaam, kolomnaam, rid, waarde)

In bijlage A heet deze relatie 'data_naar_EDI'

- Het attribuut 'tabelnaam' bevat de naam van de relatie waar de informatie
vandaan komt.
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- Het attribuut 'kolomnaam' bevat de naam van het attribuut waar de
informatie vandaan komt.

- Het attribuut 'rijid' bevat een identificatie van het tupel. De key is
uniek voor elk tupel. Deze waarde is niet praktisch om te gebruiken
omdat deze uit rneerdere attributen kan bestaan. Binnen Oracle bestaat

een waarde die bestaat uit één attribuut en uniek is voor elk tupel
van een applicatie-relatie. Deze waarde kan hier gebruict worden.

- Het attribuut 'waarde' bevat de waarde uit een relatie, attribuut en
tupel van de applicatie-database die naar het bericht geschreven moet
worden. De waarde bevat hetzelfde attribuut type als het attribuut in
de applicatie-relatie. Dit houdt in dat er meerdere tussen-relaties
nodig zijn om informatie op de juiste manier OP te slaan. Tijdens de
download wordt pas bekend hoe de informatie naar het bericht
geschreven en geconverteerd nioet worden.

Als in dit hoofdstuk informatie uit de applicatie-database wordt gezocht
dan wordt meesta]. de informatie bedoeld die in de tussen-relaties zijn
opgeslagen.

6.2 Schets van de download

Om de gegevens in de EDI-database te krijgen zijn er verschillende
manieren. Een drietal manieren wordt beschreven.

1) Voor een element wordt de informatie uit de applicatie-database gezocht.
Dit wordt per bericht uitgevoerd

2) Voor een element wordt de informatie uit de applicatie-database gezocht.

De informatie wordt direct uit meerdere tupels gehaald. (Hetzelfde
syntactische element krijgt direct meerdere waarden. Allen bij een
andere segment-identificatie)

3) Voor een attribuut uit de applicatie-relatie wordt informatie naar een
element geschreven.

In de volgende hoofdstukken wordt beschreven welke stappen moeten worden
ondernomen om de download uit te voeren.

6.2.1 Initiatief bij de EDI*SQL data-relaties en per
bericht

Voor elk segment en element wordt de informatie uit de applicatie-database
gezocht. Welke informatie nodig is, staat in de mapping-tabellen. Er moet
gezorgd worden dat de informatie die bijelkaar hoort, ook in een groep komt
te staan. Elke keer dat een tabelsegment een waarde krijgt komt de
informatie uit een nieuw tupel van de relatie. Informatie uit de groep komt
uit hetzelfde tupel. Informatie uit subgroepen heeft een verwijzing naar
het 'nj_id' van de (ouder)groep. De oudergroep is de laatste groep waaraan
de informatie is toegevoegd op het ouder-level. De informatie betreffende
de oudergroep kan dan eenvoudig worden onthouden, en is dus bekend. Dit
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geldt ook over de inforrnatie van het oudersegment. De diepte (boom-

structuur) van subgroepen is niet bekend, maar kan wel opgezocht worden in
de EDI*SQL syntax-relaties.
Wat in de upload een voorwaarde is, moet in de download als default-waarde
worden ingevuld. Deze informatie staat in de mapping-tabellen.

Voordelen (+) en nadelen (-)

+ De volgorde van de segmenten waarin informatie wordt toegevoegd is de
volgorde van de segmenten zoals die ook in het bericht komen te
staan. Het voignummer kan daardoor direct worden aangemaakt

+ Er is geen extra tussen-relatie nodig

+ Informatie kan direct in een EDI-file worden geplaatst

- Diepte van het bericht is niet bekend

- Informatie moet uit de applicatie-database worden gezocht

6.2.2 Initiatief bij de EDI*SQL data-relaties en per
element

Voor elk element wordt direct alle informatie gezocht die aanwezig is in de

applicatie-database, waardoor direct meerdere berichten geconstrueerd
worden. Voor elk element moet de informatie uit de applicatie-relatie
worden gezocht. Daarnaast moet een verwijzing worden gemaakt naar de juiste
segment-identificatie. Ook moet een juiste verwijzing worden gemaakt naar
het juiste oudersegment. Beide segment-identificaties zijn niet direct
beschikbaar. Deze informatie moet worden opgezocht. Dit is informatie die
niet in de EDI-database staat. Dit houdt in dat een nieuwe relatie nodig is
om deze informatie te onthouden. Het voignummer dat de EDI-database
verwacht kan niet direct worden bepaald omdat deze waarde binnen het
bericht aaneengesloten moet zijn.

Wat in de upload een voorwaarde is, moet in de download als default worden
ingevuld. Deze informatie staat in de mapping-tabellen.

Voordelen (+) en nadelen (-)
- Later toeketmen van een voignummer

- Extra tussen-relaties nodig

- Zoeken van informatie uit de applicatie-relatie
- veel werk om de juiste onderlinge verbanden te maken

6.2.3 Initiatief bij de applicatie-database

Voor elk blokje informatie uit de applicatie-database wordt een positie
bepaald in het bericht. Om welke syntactische informatie het gaat is

eenvoudig te bepalen in de mapping-tabellen. Het maken van een
identificatie en verwijzingen is moeilijker omdat bepaald moet worden of
een segment al een waarde heeft gekregen. Een ander element kan al een deel
van het segment hebben gevuld. Of een segment al voor een deel gebruikt is,
zal gedetecteerd moeten worden. Dit kan door de informatie over segmenten
op te slaan, zodat eenvoudig te bepalen is of een segment al, voor een
deel, gebruikt is.
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Deze informatie zal onthouden moeten worden. Daarnaast moet gecontroleerd
worden of informatie uit de mapping-tabellen moet worden gehaald, zoals
enkele qualifiers, die in de upload een voorwaarde zijn.
Het voignummer van het segment zal naderhand gemaakt moeten worden.

Voordelen (+) en nadelen (-)

+ Informatie uit de applicatie-relaties is direct beschikbaar
- Extra tussen-relaties nodig
- Naderhand toekennen van een voignummer

Afweging van de initiatieven

Mogelijkheid twee, waarbij de informatie per element wordt verwerkt lijkt
de minste voordelen te bieden. Mogelijkheid 1 heeft een aantal voordelen,
maar heeft ook een groot nadeel. Het is niet bekend wat de 'diepte' van het
bericht is. Dit probleem lijkt groter dan het bouwen van extra tussen-
relaties. Het grote voordeel van mogelijkheid 3 (initiatief bij de
applicatie-database), is dat de informatie uit de applicatie-database
direct beschikbaar is.

6.3 Uitwerken van de download

In grote lijnen is de oplossing bekend. In dit hoofdstuk wordt de oplossing
verder uitgewerkt. Voor elk stukje informatie wordt bepaald bij welk
element en segment deze behoort. Voor het segment moet gezocht worden of
het segment al door een ander element een waarde heeft gekregen. Deze
informatie is niet uit de EDI*SQL data-relaties te halen en zal in een
aparte relatie moeten worden opgeslagen. Deze relatie kan ook gebruikt
worden als een parent_id van een segment bepaald moet worden. Dit is immers

ook een segment-identificatie. Naar dit segment kan al een verwijzing zijn
emaakt. Is dat niet het geval dan moet een identificatie worden toegekend.
Deze waarde kan een element dat bij dat segment hoort later gebruiken.

In deze extra tussen-relatie moet de volgende informatie onthouden worden:
- de segment-identificatie
- nj_id: Een tupel-identificatie. Informatie die uit een ander tupel komt,

hoort vaak in een ander segment
- message_id: Identificatie van het EDI-benicht. De informatie op level 0

en 1 (zie de boom-structuur van het bericht type) is anders niet meer
bijelkaar te zoeken

- syntax_segnummer: Het syntactische nummer van segment, anders is niet
bekend om welk segment het gaat

- map_id: Identificatie uit de mapping-tabellen. Het syntax-nummer kan bij
herhalende segmenten meerdere keren voorkomen in de mapping-tabellen

Voor elk element moet worden gezocht tot welk segment het element behoort.

vervolgens wordt in deze extra tussen-relatie gezocht of het segment al een
identificatie heeft. Heeft het segment al een identificatie, dan wordt dit
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gebruikt. Heeft het segment nog geen identificatie, dan wordt er een unieke
waarde als identificatie aan het segment toegekend en in deze extra tussen-
relatie opgeslagen. Hetzelfde geldt voor het message_id. Wordt er een nieuw
bericht geconstrueerd dan moet een nieuw message_id worden bepaald.
Ook de qualifiers die in de mapping-tabellen staan, moeten naar de EDI-
database geschreven worden. Deze informatie kan waarschijnlijk het
eenvoudigst in de EDI-database worden toegevoegd als de inforrnatie waar de
qualifier naar verwijst naar de EDI-database wordt geschreven. Deze
informatie komt uit de applicatie-database.

Het voignummer van de segmenten moet flu nog aan de EDI-database worden
toegevoegd. Dit is te doen omdat de structuur in het bericht bekend is. Dit
volgnummer is een veld dat niet leeg mag zijn. Dit volgnummer kan pas
naderhand worden bepaald. Dit houdt in dat er extra relaties nodig zijn (in
ieder geval een relatie die lijkt op DSEG) om de segment informatie zonder
het volgnummer in op te slaan.

In figuur 15 is weergegeven welke stappen uitgevoerd moeten worden om de

Figuur 15 Stappen die genomen moeten worden om de
download uit te voeren
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download uit te voeren.

'1

___

3

L

applicatie-db tussen-relatie-' \ \ EDI-db' EDI-db//\
mapping-tabellen extra tijdeiijke COrvrie

1: copieren van applicatie-database naar een tussen-relatie

2: verplaatsen van data naar EDISQL relatie (met minder beperkingen)

3: data naar de EDISQL relatles verplaatsen met o.a. juiste volgnummer

Figuur 16 Benodigde relaties en iriformatie bij de
download

In figuur 16 is weergegeven, welke relaties nodig zijn, om de download op
de juiste manier uit te voeren. De conversie-tabellen worden gebruikt voor
conversie binnen hetzelfde data type. Deze vorm van conversie wordt niet
beschreven.

Voorbeel d

De informatie uit de applicatie-relatie die beschreven is in hoofdstuk 2.6
wordt in de EDI*SQL data-relaties geplaatst. Het bericht dat beschreven is
in hoofdstuk 2.5 moet worden opgeleverd. Tijdens de download wordt de

relatie 'ORDER' verplaatst. Het attribuut 'naam' met de waarde 'Piet' wordt
gevonden. Deze waarde rnoet volgens de mapping-tabellen naar het segment
NAD. Deze infox-matie moet worden opgeslagen in de tussen-relatie.
Vervolgens wordt woonplaats gevonden. De waarde komt uit hetzelfde tupel
waar het vorige element ook vandaan komt. Dit element komt uit hetzelfde
segment. Wat de identificatie van het segment is kan worden opgezocht en
worden gebruikt in de EDI*SQL data-relaties. De parent_id bestaat niet van
het segment 'ORD'. Message_id zorgt voor een verwijzing naar het juiste
bericht. Als de relatie 'ORDERREGELS' wordt ver-werkt inoet een verwijzing
worden gemaakt naar het juiste 'ORD' segment. Doordat ook het nj_id wordt
opgeslagen is via de foreign key van de 'orderregels' de juiste waarde van
de segment-identificatie te vinden dat bij het segment 'ORD' hoort. Bestaat
deze nog niet, dan moet de informatie in de tussen-rela tie word en

toegevoegd, zodat deze later nogrnaals gebruikt kan worden. Als de
informatie uit het attribuut 'afl datum' komt dan moet de qualifier 'AFL'
toegevoegd worden in het juiste element. Het element en de inhoud van het
element is in de mapping-tabellen te vinden.
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6.4 Minder eenvoudige situaties

De situatie waarin een relatie op een groep wordt afgebeeld is beschreven.
In de praktijk komen ook andere situaties voor. De volgende minder
eenvoudige situaties worden in dit hoofdstuk beschreven:

1) Een relatie wordt afgebeeld op een groep met een subgroep

2) Een relatie wordt afgebeeld op meerdere groepen
3) Meerdere relaties worden afgebeeld op een groep

4) Meerdere relaties worden afgebeeld op meerdere groepen

1) Een relatie wordt afgebeeld op een groep met een subgroep

Deze situatie kan eenvoudig worden opgelost. Er moet toch gezocht worden
naar een segment-identificatie en de segment-identificatie van de ouder.
Dit levert geen extra problemen op.

De kans is groot dat de informatie uit de groep meerdere keren in het
bericht komt te staan. Dit zal niet gewenst zijn. Het zal bekend moeten
zijn welke informatie naar de groep gaat en welke informatie naar de
subgroep moet worden geschreven. Er kan dan bepaald worden of de informatie

al in de groep is geplaatst door een ander tupel uit de applicatie-relatie.
Net als in de upload krijgt de informatie die naar de groep wordt

geschreven een eigen type in de mapping-tabellen.

2) Een relatie wordt afgebeeld op meerdere groepen

Bij deze situatie moet voor elk element worden bepaald bij welk segment dit
hoort. Dit segment hoort bij een groep. Dit is geen probleem. De informatie
zal op de juiste manier aan elkaar moeten worden gekoppeld door middel van
een qualifier. Alle groepen bevatten een tabelsegment, met een verwijzing
naar dezelfde relatie, om verdere verwijzingen mogelijk te maken. Dit kan
op dezelfde manier opgelost worden, zoals dit is gedaan in de upload.

3) Meerdere relaties worden afgebeeld op een groep

Bij deze situatie moeten de juiste tupels van de relaties in een groep
worden gezet. Het uitvoeren van de mapping van de eerste relatie is geen
probleem. Dit kan worden uitgevoerd op de normale manier. De volgende
relatie wordt moeilijker omdat informatie in de groep moet worden geplaatst
met het juiste triggersegment. Daarnaast kan al een deel van het segment
door de eerste relatie zijn gevuld. Hiervoor moet de juiste segment-

identificatie wordt gezocht, welke een verband kan hebben met een 'nj_id'
van de eerste relatie.
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Binnen de applicatie-database zal de juiste verwijzing zijn door middel van

segment

element

Figuur 1.7 Verband tussen de typen in de mapping-
tabellen, waarbij twee relaties op een groep worden
afgebeeld

de foreign key. In de mapping-tabellen is een apart type nodig dat aangeeft
dat een deel van de groep gevuld is door een andere relatie. In figuur 17
is weergeven hoe deze informatie in de mapping-tabellen kan worden opgesla-
gen.

Voorbeel d

Figuur 18

In figuur 18 is het oorspronkelijke bericht iets gewijzigd. Tevens is
weergegeven hoe de informatie in de mapping-tabellen is opgeslagen.
Informatie uit de segrnenten PRS, AAN, NAD en PI'JR is opgeslagen in de
relatie 'FINANCIEW'. In de relatie 'GOEDEREN' staat inforrnatie uit de
segrnen ten AAN, NAD, DTM en PNR

De eerste rela tie die verwerkt moet worden is de rela tie 'FINANCIEN'. Later
wordt de relatie 'GOEDERElq' verwerkt. Deze relatie heeft een verwijzing
naar de relatie 'FINANCIEFV, zodat de juiste informatie bijelkaar gezocht
kan worden.
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4) Meerdere relaties worden afgebeeld op meerdere groepen

Deze situatje is een combinatie van de situaties die beschreven zijn. De
oplossing zal ook een combinatie zijn van de oplossingen die daar genoemd
zijn. Het is overigens nog maar de vraag hoe vaak deze situatie in de
praktijk voorkomt.

6.5 Van applicatie-relatie naar tussen-relatie

Om de informatie in een tussen-relatie te plaatsen moet er een generator
worden gebouwd. Welke applicatie-relaties nodig zijn, is te bepalen in de
mapping-tabellen. Ook de attributen zijn eenvoudig te vinden. Met deze
informatie kan een programma worden gegenereerd dat informatie uit de
applicatie-database leest en de informatie in de tussen-relatie plaatst.
Ook kunnen in het programma, dat door de generator wordt opgeleverd,
controles worden uitgevoerd onder welke omstandigheden informatie naar een
bericht moet worden geschreven. Eventueel kan er een code in de applicatie-
database worden geschreven om aan te geven dat informatie in een EDI-
bericht is opgenomen.

SLOT

De meeste informatie uit de applicatie-database kan worden geplaatst in een
EDI-database. Dit gaat in een aantal stappen. Eerst wordt de informatie uit
de applicatie-database in tussen-relatie geplaatst. Vanuit deze relatie
wordt gekeken waar de informatie in het bericht moet komen te staan. Om de
identificaties van de segrnenten nogmaals te kunnen gebruiken moet deze
informatie tijdelijk worden bewaard. De informatie komt in relaties die
lijken op de EDI*SQL data-relaties. De informatie komt pas in de EDI*SQL
data-relaties nadat een voignummer aan de segmenten is toegekend.
Er is beschreven hoe download kan worden uitgevoerd als een relatie wordt
afgebeeld op een groep. Omdat dit in de praktijk niet voldoende is, zijn
ook enkele minder eenvoudige mappings beschreven.
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Hoofdstuk 7

Slot/Conclusies

Een generieke mapping tussen een EDI-database en een applicatie-database is
het onderwerp van deze opdracht. De generieke mapping moet ervoor zorgen
dat niet voor elk bericht_type en elke applicatie-database een programma
moet worden ontworpen. In de oplossing die wordt beschreven moet alleen
maar worden vastgelegd welke informatie uit het bericht naar welke relatie
en naar welk attribuut geschreven moet worden. De mapping kan vervolgens
automatisch worden uitgevoerd. Dit blijkt geen triviaal probleem.

In de upload moet de nodige informatie uit het EDI-bericht bijelkaar worden
gezocht om een tupel aan een relatie uit de applicatie-database op de
juiste manier toe te voegen. Welke informatie naar welke relatie geschreven

moet worden is vermeld in de mapping-tabellen. In deze tabellen zijn ook de
voorwaarden opgeslagen waaronder de informatie naar de applicatie-database
geschreven mag worden. Als een EDI-groep wordt verplaatst naar één eigen
relatie dan is de implementatie rechtstreeks uit te voeren. Figuur 9 geeft
aan welke stappen ondernomen moeten worden om de upload op de Juiste manier
uit te voeren. Ook enkele andere situaties kunnen direct worden meegenomen
in de implementatie zoals beschreven in hoofdstuk 5.3. Als in de praktijk
andere situaties voorkomen dan zal eerst onderzocht moeten worden hoe de
mapping het beste kan worden uitgevoerd.

In de download wordt de informatie uit de applicatie-database naar een EDI-
database geschreven. Informatie uit de applicatie-database moet met andere
informatie in de juiste groep en in het juiste bericht worden geplaatst.
Binnen de EDI-database moeten daarvoor de juiste identificaties worden
aangemaakt, om een bericht op de juiste manier in een ASCII-file te
plaatsen. Misschien is het ook mogelijk om de informatie direct in de
ASCII-file te plaatsen zoals beschreven in hoofdstuk 6.2.1. Deze
mogelijkheid is niet verder uitgewerkt, maar misschien wel bruikbaar. De
oplossing die in het versiag wordt voorgesteld, is om bij de informatie uit
een applicatie-database een plaats in het bericht te zoeken. De stappen die
moeten worden uitgevoerd, zijn weergegeven in figuur 15. In deze figuur
wordt de informatie uit één relatie naar één EDI-groep geschreven. Deze
oplossing kan, zonder veel problemen, worden uitgebreid met situaties
waarbij één of meerdere relaties op één of meerdere groepen worden
afgebeeld. De basisoplossing is beschreven in hoofdstuk 6.3.

Als bij de upload en download een situatie voorkomt die niet beschreven is,

kan deze, na bestudering, worden toegevoegd aan het programma. Hierbij moet
rekening worden gehouden met de frequentie van deze situatie. Hoe minder
deze situatie voorkomt, hoe minder moeite gedaan moet worden om dit in het
programma te verwerken.
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Het pakket EDI*SQL zal vaak samen met het pakket, dat in dit versiag wordt
beschreven, worden genomen tot een geheel. Een mogelijkheid is om deze 2
pakketten dan ook maar samen te nemen tot een 'nieuw' programrna. Of dit
veel uit za]. maken is niet bekend. De EDI*SQL data-relaties, met name die
betreffende segmenten en elementen, zullen waarschijnlijk nodig blijven om
gegevens nogmaals te kunnen gebruiken in een applicatie-database.
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Bijiage A

Aanwezige relaties

Deze lijst bevat de relaties die nodig zijn om alle informatie op de juiste
plaats te krijgen:

+ mapping-tabellen Deze verzameling relaties legt de verband tussen
het bericht en de applicatie-database

- mapping tabel kolom informatie over de applicatie-database
waarnaar geschreven moet worden

- id unieke identifier
- naam relatie,- of attribuutnaam van/binnen een

applicatie - relatie
- parent_id als er sprake is van een attribuut kan het handig

zijn om dit aan te geven. Attribuut verwijst naar
een relatie

- mapping relatie legt de verband tussen het bericht (was
EDI*SQL) en de applicatie-database

- id unieke identifier
- parent_id unieke identifier; verwijst naar een tupel waar de

informatie uit het huidige tupel een onderdeel van
vormt

- code identificatie van de inhoud seq_nr, zoals ook in de
EDI*SQL syntax-relaties

- type het soort informatie dat in de tupel staat:
segment, element, voorwaarde enz.

- mapping_v_waarde waarde waaraan een voorwaarde moet voldoen
- id unieke identificatje
- waarde waarde waaraan de voorwaarde moet voldoen
- operator (Optie) operator voor de voorwaarde, alleen te

gebruiken naar de applicatie-database toe

- data_naar_app tussenrelatie om data naar de applicatie-
database te verplaatsen. Het is mogelijk dat
elk datatype (strings, nummers,
datumgegevens) een eigen relatie krijgt

- tabelnaam relatie, waar de informatie naar toe moet
- kolomnaam attribuut, waar de informatie naar toe moet
- nj_id identificatie van een tupel uit de relatie

(tabelnaam). Dit is het segment_id van het
tabel segment

- waarde informatie die in de applicatie-relatie (tabelnaam)
opgenomen moet worden
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- data_naar_edi

- tabelnaam
- kolomnaam
- nj_id

- waarde

- tijdelijke_data_tabel

- msg_id
- syntax seqnr
- seg_id
- nj_id

- map_id

tussentabel om data naar EDI*SQL te

verplaatsen. Het is mogelijk dat elk datatype
een eigen relatie krijgt

relatie, waar de informatie vandaan komt

attribuut, waar de informatie vandaan komt
identificatie van een tupel van de relatie
(tabelnaam). Dit kan het Oracle 'ROWID' zijn
infortnatie die uit de applicatie-relatie
(tabelnaam) komt

gegevens uit de applicatie-database tijdelijk
opslaan om de juiste plaats binnen het

benicht te bepalen

message_id waartoe de infortnatie behoort
syntactisch nummer van het segment

unieke identificatie behorend bij een segment

het tupel in de applicatie-relatie waarmee een
segment een relatie heeft

identificatie binnen de relatie mapping_relatie
(voor herhalende segmenten die in één tupel staan
binnen de applicatie-relatie)

+ conversie-relaties Deze relaties zijn in gebruik binnen Vertis.
structuur is niet van belang binnen de scriptie

+ EDI*SQL syntax en data-relaties (EDI-database)

type van de velden : C : char
N numeniek
DATE : datum
long : variabele lengte maximaal 2 gigabyte

Het cijfer na het type veld geeft de lengte van de attribuut

NN wil zeggen dat het veld gevuld moet wezen (NOT NULL)

De belangrijkste relaties zijn DSEG en DELM

De

IN DEZE RELATIES ZIJN GEEN KEYS AANWEZIG, ALLEEN VERPLICHTTE VELDEN (NN)!
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Attribuut I veld Type en lengte Omschrijving

EDI*SQL syntax-relaties

SREL

ID C17 NN combinatie van agency-release.versje.asgoc_
asgncd:
identificatie

VRS_NR C3 NN versie van een release '1' test '2'

definitief
DT DATE NN datum van uitgave
READ ONLY Cl NN 'Y' of 'N' definitie te wijzigen?
RELSNR C3 release van uitgave
AGENCY C2 controlerend orgaan by United Nations
ASSOCASGNCD C6 extra gebruikers code by 'VERTIS'

SMSG message informatie

SRELID Cl7 NN zie boven ('ID' in 'SREL')

identificatie samen met 'NM'
NM C6 NN naam by 'ORDERS'
DT DATE NN
SYNTAX OK Cl

DSC long omschrijving van een bericht
FULL NM C80 volledige naam van een bericht

SSEG segment informatie

SRELID C17 NN zie SREL ('ID')

identificatje samen met 'CD'
CD C3 NN code bestaande uit 3 letters by 'NAD'
FUNC long
NM C80 volledige naam

SELM element informatie

SRELID C17 NN zie SREL ('ID')

identificatje te samen met 'CD'
CD C4 NN 4 karakter code (identificatie van een

element)

SUBTYPE C4 COMP/ELEM is element of heeft subelementen
NM C80 volledige naam
DSC long omschrijving van het element
DATA_TP Cl soort veld numeriek, karakters of

al fanumeri ek

VAR Cl vaste of variabele lengte van het veld
LENGTH N4 (maximale) lengte van het veld
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SRELMSG selectie van informatie uit SMSG

SRELID Cl7 NN zie SREL ('ID')
SMSGNM C6 NN naam van het bericht by 'ORDERS'

SMSGGRP definiêren van groepen (van segmenten) in messages

SRELID Cl7 NN zie SREL ('ID')

SMSGNM C6 NN zie SMSG ('NM')

SGRP_ID N3 NN groepnummer binnen het bericht
MC Cl NN de groep is verplicht (M) of optioneel (C)
RPT N9 NN maximaal aantal keer dat de groep voor mag

komen

SMSGSEG Vastleggen welke segmenten tot een bericht behoren

SRELID C17 NN zie SREL ('ID')
SMSGNM C6 NN zie SMSG ('NM')
SEQNR N4 MN volgnummer van het segment bimien het

bericht
SSEG_CD C3 MN code bestaande uit 3 letters. Zie SSEG

('CD')
LVL N2 MN niveau waarop het segment zich bevindt

(nodig bij groepen)
MC Cl MN segment is verplicht (M) of niet (C)
RPT N9 MN aantal keer dat een segment voor mag komen
SGRP_ID N3 segment is het eerste segment van een groep.

De overige segmenten zijn te vinden via LVL

SSEGELM Vastleggen welke elementen tot een segment behoren

SRELID C17 MN zie SREL ('ID')
SSEG_CD C3 MN zie SSEG ('CD')
SELMCD C4 MN element code Zie SELM ('CD')
SEQNR N3 MN voignummer binnen het segment
MC Cl MN element is verplicht (M) of optioneel (C)

als het segment bestaat

SCES Vastleggen welke subelementen bij een element horen

SRELID C17 MN zie SREL ('ID')

SELMCDCOMP C4 MN element code (dat een subelement heeft)
SEQNR N2 MN voignummer binnen element
SELMCDELEM C4 MN element code van het subelement
MC Cl MN subelement is verplicht (M) of niet (C) ala

element bestaat
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EDI*SQL data-relatie

DINT interchange informatie (beiangrijkste attributen voorzien van
commentaar)

ID NiO NN identificatie (aangemaakt door EDI*SQL)
SYNTAX_ID C4 NN code voor de syntax (toegestane tekens en

gebruikte scheidingstekens (UNOA, UNOB)
(berichten ais UNOA syntax gedefinieerd)

SYNTAX VRS Ni NN versie
SND_ID C35 NN zender
SNDIDQLFR C4 qualifierwaarde van de zender
RVRS ROUT ADR Ci4
RCVID C35 NN ontvanger
RCVIDQLFR C4 quaiifierwaarde van de ontvanger
ROUT ADR Ci4

PREP_DATE DATE NN zenddatum
CTRL_REF Ci4 NN berichtnummer (meegezonden)
RCV_REFPASWRD Ci4 meegeven van een password
REF PASWRDQLFR C2
APPL REF Ci4 referentie naar applicatie
PRIO Ci prioriteit
ACK_REQ Ni bevestiging voor ontvangst
COM_AGRID C3 5

IND CAT TEST Ni test_indicator
SYS_MSGID N5

SYS_MSG CAT C3

DGRP informatie van groep (van messages) groepheader

ID NiO NN identificatie (gemaakt door EDI*SQL)
APPLSNDID C35 NN zender
APPLSNDQLFR C4

APPL_RCVID C35 NN ontvanger
APPL_RCVQLFR C4
PREP_DATE DATE NN zenddatum
REF_NR C14 NN referentie-nummer (meegezonden)
AGENCY C2 NN informatie over het agency van een bericht

in de groep
MSG_VRS C3 NN informatie over de versie van een bericht

uit de groep
MSG_RELS C3 iriformatie over de release van een bericht

uit de groep
Ais deze inforinatie (release, versie e.d.)
hier vermeld staat dan is het niet nodig om
dit ook bij een message te plaatsen

ASSOCASGNCD C6

APPLPASWRD Ci4

DINT_ID CiO NM nurnmer van de interchange. Kornt voor in DINT
('ID')
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DMSG verzameling berichten behorend bij een groep/interchange (msghaeder)

ID N1O NN identificatie (door EDI*SQL)
REF_NR C14 NN referentie-nummer (meegezonden)
NM C6 NM naam van het bericht bijv. 'ORDERS'
VRS C3 NM versie
RELS C3 release van bericht
AGENCY C2 controlerend orgaan (bijv. UN)
ASSOC_ASGN_CD C6 gebruikers code (zie ook SREL)
CMON ACC REF C35

SEQMSGTRNSF N2 volgnummer van het bericht bimien de
interchange

INDCATFLSEG Ci eerste/laatste meegezonden bericht
DGRPID Nb verwijzing naar de relatie DGRP ('ID')
DINT_ID NiO verwijzing naar een interchange. Relatie

DINT ('ID')
DT DATE NM
SYS_MSG_ID N5

SYS_MSG CAT C3

DSEG segmenten die bij een bericht horen

ID N12 NM identificatie (door EDI*SQL)
SEQNR N4 NM volgnummer van het segment binnen het

bericht. Begint bij elk bericht met de

waarde 0
CD C3 NM code bestaande uit 3 letters by 'NAD'
IDX N3 index van een segment binnen een groep
GRP_IDX N4 index van een groep hoger van een segment
SYNTAX SEQNR N4 volgnummer binnen de syntax van het segment
DMSG_ID NlO NM verwijzing naar een bericht—nummer. Zie DMSG

('ID')

PARENT_ID N12 verwijzing naar het ouder segment. Deze
waarde komt voor in DSEG ('ID')

(Triggersegment of het segment uit de hogere
groep)

DELM elementen die naar een berichten moeten of uit een bericht komen

DSEGID N12 NM verwijzing naar een segment. Zie DSEG ('ID')
SEQNR N2 NM volgnummer van de syntax van een element
SUB_SEQNR N2 NM volgnummer van de syntax van een subelement
VALUE C80 NM waarde van dit (sub)element
SYNTAX CD C4 code van het (sub)element

+ Applicatie-relaties Niets over bekend
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Bijiage B

Typen binnen de mapping-tabe].len

Deze lijst bevat alle behandelde typen binnen de mapping-tabellen die
beschreven zijn. De typen worden korte toegelicht en wordt weergeven wat
het ouder type van het type is. De ouder is het type waarnaar het
beschreven type verwijst.

- tabel tabelsegment, legt de verband tussen een applicatie-
relatie en de informatie uit een bericht (vaak een
groep).

ouder: de top of een (andere) tabel

- segment de informatie in de tupel is een segment.
ouder: tabel

- element de informatie in de tupel is een element.
ouder: segment

- subelement de informatie in de tupel is een subelement.
ouder: element

- voorw segment de informatie is een segment dat een onderdeel is van
een voorwaarde. Tijdens de constructie van een be-
richt, gaat het om een default.

ouder: tabel, segment, element of een subelement

- voorw_elememt de informatie heeft betrekking op een voorwaarde en is
een element. Tijdens de constructie van een bericht
een default.

ouder: voorw_segment

- voorw_subelement voorwaarde van het type subelement. Tijdens de
constructie van een bericht een default.

ouder: voorw element

- conversie geeft aan, dat het element dat er boven ligt
geconverteerd moet worden. Het element dat aangeeft
hoe er geconverteerd moet worden, is een kind van deze
knoop. Het kan zijn dat voor elke soort conversie een
eigen type nodig is. Conversie wordt dan
datum_conversie of getal_conversie.

ouder: element, subelement

- conv_elem in plaats van conversie. Een combinatie van het type
element en conversie (vergelijk conversie).

ouder: segment of element: In plaats van een (sub) element
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- cony_el verwijst naar het element dat aangeeft hoe er
geconverteerd moet worden (hoort bij conv_elem)
vergelijk conversie (één van beide is voldoende).

ouder: convelem

- tabelverband (optie) als geen foreign key aanwezig is dit aangeven
met welke relatie een verband is. Voor elke attribuut
dat overeenkomt, moet de overeenkomst worden
vastgelegd.

ouder: tabel

- h_tabel relatie tussen twee groepen (beschreven voor groep/
subgroep), die naar één relatie moeten worden
geschreven, waarbij de verhouding tussen de groepen
1:n is. 'h_tabel' heeft een verwijzing naar de groep
die eenmaal voorkomt, waarbij de informatie
waarschijnlijk vaker moet worden ingevuld naar de
applicatie-database toe. Naar het bericht hoeft een
deel van de informatie niet te worden ingevuld. Deze
is al door een ander tupel uit de relatie van de
applicatie-database ingevuld.

ouder: tabel

- groep_n_tabel meerdere relaties naar een groep. Een ander deel van
de groep is al gevuld door de relatie behorend bij
bovenliggende tabel.

ouder: tabel

- vergelijk legt een verband tussen twee groepen. Onder dit type
hangen elementen die een qualifier zijn. Gelijke
qualifiers houdt in, dat de informatie uit deze
segmenten (groepen) bij elkaar horen.

ouder: tabel
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