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I 

 

Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning med fokus på programutveckling. Utbildningen ger 

studenterna god bredd inom traditionell program- och systemutveckling, samt en spets mot modern 

utveckling för webben, mobila enheter och spel. Systemarkitekten blir en tekniskt skicklig och mycket bred 

programutvecklare. Typiska roller är därför programmerare och lösningsarkitekt. Styrkan hos utbildningen är 

främst bredden på de mjukvaruprojekt den färdige studenten är förberedd för. Efter examen skall 

systemarkitekter fungera dels som självständiga programutvecklare och dels som medarbetare i en större 

utvecklingsgrupp, vilket innebär förtrogenhet med olika arbetssätt inom programutveckling. 

I utbildningen läggs stor vikt vid användning av de senaste teknikerna, miljöerna, verktygen och metoderna. 

Tillsammans med ovanstående teoretiska grund innebär detta att systemarkitekter skall vara anställningsbara 

som programutvecklare direkt efter examen. Det är lika naturligt för en nyutexaminerad systemarkitekt att 

arbeta som programutvecklare på ett stort företags IT-avdelning, som en konsultfirma. Systemarkitekten är 

också lämpad att arbeta inom teknik- och idédrivna verksamheter, vilka till exempel kan vara spelutveckling, 

webbapplikationer eller mobila tjänster. 

Syftet med examensarbetet på systemarkitekturutbildningen är att studenten skall visa förmåga att delta i 

forsknings- eller utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet och 

avrapportera detta på ett vetenskapligt sätt. Således måste de projekt som utförs ha tillräcklig vetenskaplig 

och/eller innovativ höjd för att generera ny och generellt intressant kunskap. 

Examensarbetet genomförs vanligen i samarbete med en extern uppdragsgivare eller forskningsgrupp. Det 

huvudsakliga resultatet utgörs av en skriftlig rapport på engelska eller svenska, samt eventuell produkt (t.ex. 

programvara eller rapport) levererad till extern uppdragsgivare. I examinationen ingår även presentation av 

arbetet, samt muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete vid ett examinationsseminarium. 

Examensarbetet bedöms och betygssätts baserat på delarna ovan, specifikt tas även hänsyn till kvaliteten på 

eventuell framtagen mjukvara. Examinator rådfrågar handledare och eventuell extern kontaktperson vid 

betygssättning. 
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Abstract 

In today’s society there is a great need to analyze business process models. Companies that are 

working with keeping registers over how they work in different areas soon realize that it is an 

near impossible task. Big companies may have registers with several thousands of models, it is 

because of this hard to know if the new model already exists in the registry, if there do exist a 

similar model or if one should put in the new model. 

 

In this study it is shown how to approach the creation of software to compare BPMN models 

against each other, from the algorithms that compare models on syntactic, semantic and 

structural levels. The resulting similarity values are then used to compare which model is the 

consensus model. 

The consensus model is the model that is the most similar to all other models that has been 

compared. Experiments were conducted to evaluate how good the resulting similarity values the 

software gave were. The scenarios that were encountered where the software made “incorrect 

approximations” was evaluated and suggestions were presented. 

 

The comparison values presented from the software is then used to compare the result with that 

from a human about the same models. 

 

The result show that it is possible to implement comparison algorithms on such a level that the 

similarity values closely resembles that which a human would estimate the models to match and 

the resulting consensus model matches the results presented after the comparisons had been 

done. 

The results also show that there is a couple of weaknesses in the algorithm used and how these 

could possibly be “corrected“ to get a result closer to the human estimation. 
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Sammanfattning 

Det finns idag ett stort behov av att kunna analysera affärsprocessmodeller. Bolag som arbetar 

med att föra register över hur de arbetar inom olika områden sitter ganska snabbt med en omöjlig 

uppgift. Stora bolag kan ha register med flera tusen modeller, detta leder till att det är svårt att 

veta om en ny modell redan finns i registret, om det finns en liknande modell, eller om man ska 

lägga in den nya modellen.  

 

I denna studie visas det hur man kan gå till väga för att skapa en mjukvara för att jämföra BPMN 

modeller mot varandra, utifrån algoritmer som jämför modeller på syntaktisk, semantisk och 

strukturell nivå. Likhetsvärdena används sedan för att avgöra vilken modell som är 

konsensusmodellen.  Konsensusmodellen är den modell som är mest lik alla andra modeller som 

jämförts. Experiment genomfördes sedan för att evaluera hur bra likhetsvärden som mjukvaran 

hade satt. De scenarion som har stöttes på där algoritmerna gjorde “felaktiga bedömningar” har 

utvärderats och förslag på lösningar tas upp. 

 

De likhetsvärden som mjukvaran tar fram utnyttjas sedan för att jämföra resultatet mot en 

människas likhetsuppfattning mot samma par av modeller. 

 

Resultatet visar att det går att implementera jämförelse algoritmer på en sådan nivå att 

likhetsvärdena som ges stämmer relativt bra överens med de värden som en människa skulle 

sätta som likhetsvärde mellan modellerna och att den modell som pekas ut som konsensusmodell 

stämmer överens med resultaten som presenteras efter jämförelser genomförts. Resultatet visar 

också att det finns en del svagheter i algoritmerna som utnyttjas och att dessa hade kunnat 

åtgärdas för att få ännu mer “korrekta” likhetsresultat. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det är idag väldigt vanligt att företag som har svårigheter i sin verksamhet ofta har svårt att hitta 

det faktiska problemet. Företagen har svårt att se sina styrkor respektive svagheter och när 

kunderna till slut har tröttnat på exempelvis dålig returhantering hos företaget, slutar kunderna att 

återkomma till företaget. Företaget i fråga brukar då vilja starta en utredning och försöka få bukt 

på problemet och för att till slut få tillbaka förtroendet för sina kunder. När utredarna ska börja 

sitt arbete med att försöka ta reda på hur företaget faktiskt arbetar inom alla avdelningar, börjar 

de exempelvis med att fråga personalen hos företaget, hur ett antal enskilda personer uppfattar att 

företaget jobbar inom olika avdelningar. Efter att utredaren intervjuat ett fåtal personer märker 

hen att alla intervjuade har gett olika beskrivningar på hur något fungerar. Mycket tid kommer 

därför att behöva spenderas på att försöka komma överens om hur det faktiskt fungerar. Vilket 

kan visa sig bli ganska kostsamt både ekonomiskt och tidsmässigt. Till slut kan det till och med 

visa sig att alla egentligen delade uppfattningen om hur det faktiskt fungerade, men att de helt 

enkelt uttryckte sig på ett sådant sätt att man missuppfattade dem. Utredaren har ingen möjlighet 

att enkelt kontrollera om de egentligen faktiskt har likadan uppfattning, utan måste istället 

genomgå en tidskrävande process som kan innebära onödigt många intervjuer, möten med alla 

anställda samtidigt m.m. 

 

Många företag jobbar aktivt med att försöka upprätthålla någon form av register med sina 

affärsprocessmodeller för att kunna ha en översikt över hur de arbetar inom olika avdelningar. 

Det är också enligt Roseman (2006) väldigt vanligt att anställda underskattar den slutgiltiga 

storleken på det kommande register. Han säger också att sådana register eventuellt kan innehålla 

flera hundra olika modeller och om företaget sträcker sig över hela världen kan det till och med 

innehålla flera tusen stycken. 

 

För att kunna underhålla ett sådant register på ett enkelt och bra sätt måste man ha tillgång till 

någon form av mjukvara, som utnyttjar olika algoritmer för att jämföra modellerna. När man 

exempelvis vill lägga in en ny modell i registret, vill man kunna se om en liknande modell redan 

finns inlagd, för att på så vis förhindra duplikationer av modeller. Ett annat exempel är när två 

eller flera företag av någon anledning går ihop och vill slå ihop alla avdelningar hos företagen. 

Då vill man kunna jämföra flera modeller och kunna se likheter och olikheter mellan dem för att 

veta vart man kommer att behöva göra förändringar och i vilka avdelningar företagen redan 

arbetar på samma eller väldigt liknande sätt. 

 

Man kan argumentera kring om det räcker med textbaserad sökning när man söker bland 

modeller, men textbaserad sökning bygger på nyckelord samt likhet i text. Det är helt klart 

användbart, speciellt när användaren vill leta efter specifika ord bland alla modeller. Det är dock 
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oklart hur bra det lämpar sig för att försöka jämföra modeller, eftersom att man då inte tar hänsyn 

till modellernas struktur. Det man istället behöver är något verktyg som använder olika 

algoritmer för att analysera modellerna på olika plan. 

 

När man vill analysera affärsprocessmodeller och få fram ett värde på deras likhet, brukar man 

titta på många olika nivåer. Det finns dock tre mindre avancerade nivåer som tillsammans ger en 

bra överblick över modellers struktur och betydelse. Nedan följer en beskrivning av nivåerna 

som baseras på beskrivningarna av Dijkman, Dumas, van Dongen, Käärik, Mendling (2011): 

1 Syntaktiskt: Den syntaktiska likheten säger hur lika två modeller är på textnivå. Denna 

skillnad avgörs genom att man tittar på två noder i en modell och avgör hur många “steg” 

texten i dessa noder är ifrån varandra. Ett steg kan innebära att man tar bort ett tecken, 

lägger till ett tecken eller att man byter ut ett tecken mot ett annat. Man bortser dock från 

specialtecken som apostrofer och dylikt. 

2 Semantiskt: Den semantiska likheten indikerar hur lika två textsträngar är utifrån ordens 

betydelse. För att ta reda på ordens betydelse brukar man då titta i någon form av 

synonymdatabas och jämföra ord för ord. 

3 Strukturellt: Den strukturella likheten är väldigt lik den syntaktiska, fast här tittar man på 

hela modeller, istället för text. Processen fungerar mycket likt processen för syntaktisk 

jämförelse. Man tar även här fram ett värde på hur många “steg” som krävs för att få ena 

modellens struktur, att representera den andra modellens struktur. Ett steg kan innebära 

att man tar bort en nod/kant, lägger till en nod/kant eller att man byter ut en nod/kant.  

 

Det finns även ett behov att vid exempelvis modelleringssessioner kunna komma överens om hur 

en viss process faktiskt fungerar. Det är vanligt att man egentligen delar samma uppfattning om 

hur någonting fungerar, men man kommer inte överens om att modellen som representerar 

processen stämmer överens med hur det faktiskt fungerar. Man vill göra det möjligt att analysera 

flera modeller (exempelvis med metoderna ovan) för att på så vis kunna dra en slutsats om vilken 

modell som är mest generell av alla modeller. Det man då vill göra är att ta fram något som 

Rittgen (2011) kallar för konsensusmodellen. Alltså om man ska ta alla modeller och göra om 

dem till samma modell, vilken modell ska man göra om alla andra till, för att behöva göra så få 

förändringar totalt som möjligt på modellerna. Den modell som resulterar i minst förändringar 

hos de andra modellerna är alltså konsensusmodellen 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa ett “open source” verktyg för att analysera och jämföra 

affärsprocessmodeller, att sedan empiriskt evaluera korrektheten på de likhetsresultat som 

mjukvaran kommer fram till. Mjukvaran utvecklas som open source med hopp om att 

utvecklingen av mjukvaran kan leva vidare, för att möjliggöra vidareutveckling av utomstående, 

samt för att ge företag och andra verksamheter möjlighet att ta del av mjukvaran och dess 

fullständiga kod. Mer specifikt, studien jämför affärsprocessmodeller av typen BPMN(Business 

Process Model and Notation). För att genomföra analyserna på ett bra sätt görs analyserna på 

syntaktisk, semantisk och strukturell nivå. Det viktiga med studien är att skapa ett verktyg som 

analyserar två eller flera modeller med hjälp av minst en algoritm av alla de olika aspekterna som 

gås igenom under 1.1 Bakgrund på sidan 6, för att sedan redovisa resultaten, jämföra dessa mot 

en människas likhetsresultat av samma modeller, samt utnyttja dessa resultat för att kunna dra en 

slutsats om, vilken modell som är konsensusmodellen.  

 

1.3 Problemformulering 
Ett problem hos företag med behov av att föra register över sina affärsprocessmodeller är att det 

snabbt blir ganska svårt, eftersom det idag inte finns några mjukvarualternativ som är gratis och 

erbjuder möjlighet att jämföra flera modeller på ett annat sätt än med hjälp av text. 

 

Mål 

Undersöka om det är möjligt att utveckla ett verktyg för att jämföra flera BPMN-modeller på 

syntaktisk, semantisk och strukturell nivå, för att sedan utnyttja jämförelseresultaten för att peka 

ut konsensusmodellen. 

 

Delmål 

● Undersöka om det är möjligt implementera syntaktisk, semantisk och strukturell 

jämförelse för modeller 

● Undersöka om det är möjligt att implementera stöd för att peka ut konsensusmodellen 

med hjälp av likhetsresultaten från jämförelsen 

● Utvärdera om mjukvarans uppfattning stämmer överens med människans uppfattning av 

modellernas likhet 

● Undersöka om algoritmerna som implementeras har några svagheter. 
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1.4 Viktigaste forskningsbidrag 

Denna rapport visar hur man kan utnyttja olika jämförelser på modeller. Detta görs genom att 

implementera tre olika nivåer av jämförelser som är framtagna av några av områdets främsta 

forskare, (Dijkman R, Dumas M, van Dongen B, Käärik R & Mendling J 2011). Rapporten visar 

även hur bra algoritmernas slutliga likhetsvärde stämmer överens med en människas 

likhetsuppfattning av samma modeller. Den resulterande mjukvaran kommer vara fritt tillgänglig 

att utnyttja för både företag och framtida forskare. 

Anledningen till att vi väljer att förhålla oss till Dijkman R, Dumas M, van Dongen B, Käärik R 

& Mendling J (2011) är dels för att många av de främsta forskarna inom området har arbetat med 

artikeln. De jämförelsemetoder som önskas implementera i arbetet gås igenom utförligt och i 

mycket god detalj. Samt att den har publicerats i en erkänt bra vetenskaplig tidsskrift 

(Information Systems 36, 2011). 
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2 Teori 

2.1 Jämförelse av modeller 

I artikeln av Dijkman R, Dumas M, van Dongen B, Käärik R & Mendling J (2011) presenterar 

författarna olika metoder och tekniker, som kan användas för att kunna jämföra modeller. Här 

följer en djupgående beskrivning av artikeln och metoderna däri som används i arbetet. 

 

Metoderna är utformade på ett sådant sätt att varje metod tar hänsyn till olika “nivåer”. Varje 

metod genomför sedan beräkningar som är specifikt för just den nivån, sedan utnyttjas värdet av 

alla metoderna. Alla resultaten viktas (efter hur viktig man själv anser att varje nivå är) sedan 

genomförs operationer för att resultatet alltid ska landa mellan 0 och 1. De olika nivåerna som 

författarna går igenom som även utnyttjas i detta arbete är: 

● Syntaktisk 

● Semantisk 

● Strukturell 

 

2.1.1 Syntaktisk jämförelse 

Syntaktisk jämförelse är en metod som enligt författarna bygger på att man jämför alla noderna i 

två olika modeller, mot varandra. Under jämföringen är man intresserad av string-edit-distance 

mellan texten i noderna i de olika modellerna. 

 

Formeln som presenteras för att jämföra två olika noder, ser ut på följande sätt: 

 

Formel 2 : 1 - Syntaktisk likhet 

 

 

 

 

 

I formeln är l₁ och l₂ strängarna i de två olika noderna som jämförs. Ed är String-Edit-Distance 

funktionen och max är längden på den sträng av de två som har flest tecken. Notera att resultatet 

av att tillämpa formeln med två strängar alltid kommer att bli ett resultat mellan 0 och 1. 

 

String-Edit-Distance (Levenshtein Distance) är en funktion som helt enkelt beräknar antalet 

operationer som krävs för att göra om en startsträng till en målsträng. Tillåtna operationer är 

borttagning, tilläggning och utbyte av ett tecken.  

 

  



- 11 - 

 

 

2.1.2 Semantisk jämförelse 

Den semantiska jämförelsen bygger även den på att man jämför alla noderna i två olika modeller 

mot varandra. Skillnaden är att här tittar författarna på ordens betydelse i de olika noderna i 

modellerna. För att ta reda på om ord betyder samma sak används först en Stemmer algoritm 

som gör om alla orden som ska jämföras till grundform, sedan används en synonymdatabas för 

att hitta ord med samma betydelse. 

 

Formeln för semantisk jämförelse ser ut på följande sett: 

 

Formel 2 : 2 - Semantisk likhet 

 

 

 

 

I formeln är l₁ och l₂ (som inte är med i den faktiska formeln) strängarna som ska jämföras. W₁ 

och W₂ är alla orden från l₁ respektive l₂. s(W₁, W₂) är mängden av synonymer av ord i W₁ som 

förekommer i W₂. Wi och Ws är den vikt som valts att ge till identiska ord respektive 

synonymer. 

 

Valet av vikt kom författarna fram till i sitt tidigare arbete, (van Dongen B, Dijkman R & 

Mendling J 2007). Efter att de genomfört experiment kom de fram till att Wi = 1.0 och Ws = 

0.75 är lämpliga vikter på variablerna. 

 

2.1.3 Strukturell jämförelse 

Den strukturella likheten mellan två olika modeller bestäms genom att bestämma graph-edit-

distance similarity mellan de modellerna som ska jämföras. Denna utnyttjar Graph-Edit-

Distance, vilket bestäms genom att man beräknar hur många operationer som krävs för att göra 

om en startmodell till en målmodell. Tillåtna operationer är tilläggning, borttagning och utbyte 

av noder och kanter. 

 

Formeln för Graph Edit Distance ser ut på följande sätt: 

 

Formel 2 : 3 - Strukturell likhet 

 

 

 

I formeln är sn antalet noder som antingen lagts till eller tagits bort. Medan se är antalet kanter 

som antingen lagts till eller tagits bort. Den resterande delen av formeln summerar avståndet för 

likheten mellan de par av noder som är bäst matchar varandra. 



- 12 - 

 

 

 

 

 

Sedan tas Graph-Edit Distance Similarity fram genom nedanstående tre formler: 

 

Formel 2 : 4 - Snv i GED Similarity 

 
 

Formel 2 : 5 - Sev i GED Similarity 

 
 

Formel 2 : 6 - Sbv i GED Similarity 

 
 

Där |sn|, |se| och summan till avståndet för likheten, har samma betydelse som i Formel 2 : 3 - 

Strukturell likhet på sidan 11. 

|N1| är antalet noder i första modellen, |N2| är antalet noder i andra modellen, |E1| är antalet 

kanter i första modellen och |E2| är antalet kanter i andra modellen. 

 

Dessa tre variabler slås sedan ihop genom viktad summering, vi tilldelade dem alltså vikter innan 

vi adderade dem(vikternas summa får inte överstiga 1). 

Slutligen subtraheras de med resultatet för att få fram distans-likheten. 

 

Formeln för detta ser ut på följande sätt: 

 

Formel 2 : 7 - Subtrahering av resultat 

simged(B1, B2) = 1 - ((weightSNV * snv) + (weightSEV * sev) + (weightSBV * sbv)) 

 

2.2 Konsensusmodellen 

I artikeln “Business Process Model Similarity as a Proxy for Group Consensus” (Rittgen P, 

2011) går författaren igenom vikten av att kunna avgöra vilken modell, av en godtyckligt stor 

uppsättning modeller, som är konsensusmodellen. 
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Konsensusmodellen beskrivs som den modell som är mest generell av alla modellerna som 

jämförs. Alltså, om alla modellerna skall göras om, så att alla modellerna ser likadana ut, är 

konsensusmodellen den modell som resulterar i minst totalt antal förändringar för alla andra 

modellerna. 

Vikten av att kunna peka ut konsensusmodellen lyfts fram i Rittgens arbete som en väldigt viktig 

punkt inom modellering eftersom när en grupp människor sätter sig ned för att modellera en viss 

process, är det inte viktigast att komma fram till vilken modell som är mest korrekt enligt 

notation eller utseende. Utan istället är de viktigast att komma fram till vilken modell som är 

mest representativ för hur hela gruppen uppfattar processen. Alltså, en “bra” modell med låg 

konsensus är ofta sämre än en “dålig” modell med hög konsensus. 

 

Författaren redogör också för hur man faktiskt avgör vilken modell som är konsensusmodellen. 

Metoderna som utnyttjas i artikeln “Similarity of business process models: Metrics and 

evaluation” (Dijkman R, Dumas M, van Dongen B, Käärik R & Mendling J, 2011) kommer att 

resultera i ett slutgiltigt värde, mellan 0 och 1. Detta värde indikerar hur lika alla modellerna är 

på olika nivåer (beroende på vilka nivåer man valt att inkludera). Detta är dock inte bara ett 

värde för att mäta likheten mellan modellerna utan också ett värde som kan utnyttjas för att 

avgöra vilken modell som är konsensusmodellen. Detta eftersom att Rittgen, med hjälp av 

experiment, visar i sin artikel att modellernas likhetsvärde är ett mycket bra mått för att bedöma 

nivån på konsensus mellan modeller. 

 

Alltså, om många modeller har hög likhet är det också väldigt hög konsensus hos den faktiska 

konsensusmodellen. Om istället alla modeller är väldigt olika, är det låg konsensus hos den 

faktiska konsensusmodellen. 

 

2.3 Affärsprocessmodell 

En affärsprocessmodell är precis som det låter, en modell som beskriver hur en process fungerar. 

En process kan variera väldigt mycket i detaljrikedom och täcka allt från hur ett helt företag 

arbetar till, hur företaget hanterar fakturor som ännu inte betalats av kunden. 

Affärsprocessmodeller fyller många olika syften, det kan vara av rena dokumentationssyften, att 

företaget vill ha ett register där de ser hur dem jobbar. Det kan också användas till att få flera 

människor att komma överens om hur en process faktiskt fungerar. Det finns väldigt många olika 

notationer för att skapa affärsprocessmodeller, exempel på sådana är BPMN (Business Process 

Model and Notation), CogNIAM (Cognition enhanced Natural language Information Analysis 

Method), UML(Unified Modeling Language), BPG (Business Process Graph) m.fl. 
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2.4 BPMN (Business Process Model and Notation) 
BPMN är en av väldigt många olika notationer. i BPMN använder man sig av färre objekt i 

jämförelse med andra notationer, vilket gör att risken för fel och missförstånd blir mycket mindre 

än om man utnyttjar en notation med många olika objekt. Den stora fördelen med BPMN är dock 

att det är mer användarvänligt för flera olika områden inom företag, som utveckling, 

processutvärdering, dokumentation osv. Med vissa andra vanliga notationer krävs det även att 

man översätter diagrammen till en annan notation, eftersom notationen i fråga inte har stöd för 

att kunna avbilda det som krävs för att utvecklaren ska kunna utveckla något som kan stödja 

processen, eller för att processanalytikern ska kunna se varför processen inte fungerar bra för 

företaget. (Recker 2008), (White 2004). 

 

Här nedan ser man ett exempel på hur en BPMN-modell kan se ut: 

 

Figur 2 : 1 - Exempel på en BPMN-modell 
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3 Relaterat arbete 

3.1 Oryx 

Oryx är ett open source verktyg som används för att skapa affärsprocessmodeller i webbläsaren. 

Oryx stödjer flera olika modellnotationer, exempel på två som stödjs är BPMN och EPC. 

Förutom att skapa modeller tillhandahåller mjukvaran även funktionalitet för att diskutera kring 

en modell, för att på så vis kunna förbättra och öka förståelse för de skapade modellerna. 

Mjukvaran tillhandhåller dock inga funktioner för att maskinellt kunna dra slutsatser om 

modellers likhet. Istället finns det möjlighet att diskutera de modeller som andra har ritat för att 

på så sätt kunna öka förståelsen och konsensusen inom gruppen som modellerar. 

 

Mjukvaran tillhandhåller även funktionalitet för att exportera modellerna i JSON-format. Det 

leder till att inläsningen av modellerna blir enklare och det krävs mindre arbete för att kunna 

utnyttja i jämförelsealgoritmer, eftersom modellernas hierarkiska struktur finns i filen som 

exporteras. 

 

3.1.1 BPMN-modell från Oryx  

Här nedan följer en bild som visar ett exempel på hur en enkel BPMN modell kan se ut, samt en 

bild på hur en del av modellen representeras i JSON-filen. 
 

Figur 3 : 1 - En modell skapad med hjälp av Oryx 

 

 

 

 
 

 

Figur 3 : 2 - JSON-fil som representerar startnoden från modellen i Figur 3 : 1 
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3.2 Jämförelse av modeller 
I artikeln ”Measuring Similarity between Semantic Business Process Models” (Ehrig, 

Koschmider & Oberweis, 2007) går författarna igenom olika metoder som kan användas för att 

analyser modellers likhet. Algoritmerna är lika de som är framtagna av Dijkman R, Dumas M, 

van Dongen B, Käärik R & Mendling J (2011) men skiljer sig ändå till viss del. Här nedan följer 

en genomgång av deras algoritmer och metoder, som är direkt relaterade till Dijkman R, Dumas 

M, van Dongen B, Käärik R & Mendling J (2011) , för att jämföra affärsprocessmodeller. 

 

Syntaktisk likhet: 

Ehrig, Koschmider & Oberweis (2007) presenterar i sitt arbete en variant av syntaktisk likhet och 

även den baserar sig på String Edit Distance. 

 

Formeln för deras syntaktiska beräkning ser ut på följande sätt: 

Formel 3 : 1 - Alternativ syntaktisk jämförelse 

 
 

Där c1, c2 är de två olika textsträngarna som ska jämföras. Ed(c1, c2) är resultatet av att köra 

String Edit Distance med de båda strängarna. 

 

Författarna presenterar i sin artikel några resultat som här jämförs mot resultaten från att köra 

samma ord mot den syntaktiska formeln som Dijkman R, Dumas M, van Dongen B, Käärik R & 

Mendling J (2011) skapat. 

 

Resultatet från att köra några exempel med de syntaktiska formlerna: 

Ord 1 Ord 2 Resultat med 

formeln av Ehrig, 

Koschmider & 

Oberweis 

Resultat med 

formeln av Dijkman 

R, Dumas M, van 

Dongen B, Käärik R 

& Mendling J 

request request 1 1 

send reject reject 0,17 0,54 

booking accept 0 0 

send confirmation send verification 0,65 0,65 

accept transfer transfer 0,13 0,53 

accept transfer accept 0 0,4 

 

Som man ser i tabellen skiljer sig resultaten åt väldigt mycket på vissa punkter. Formeln 

framtagen av Ehrig, Koschmider & Oberweis är inte bra på att identifiera de tillfällen då delar av 

ord förekommer i de båda strängarna. Exempelvis ”reject” i "send reject”. Formeln ger även så 
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lågt som 0 mellan ”accept transfer” och ”accept” när man tydligt ser att det är en del bokstäver 

som matchar väldigt bra. 

 

Semantisk likhet: 

I arbetet presenterar de även formler för att beräkna semantisk likhet mellan modeller.  

 

Formlerna för att beräkna semantisk likhet ser ut på följande sätt: 

Formel 3 : 2 - Formel för funktionen f i semantisk 

 
Där n(c1) och n(c2) är synonymerna man får fram från ordet c1 respektive c2. 

 

Formel 3 : 3 - Formel för alternativ semantisk likhet 

 
Där max(|n(c1)|, |n(c2)|) är maxantalet synonymer för orden c1 och c2 

 

Resultatet från att köra några exempel med de semantiska formlerna: 

Ord 1 Ord 2 Resultat med 

formeln av Ehrig, 

Koschmider & 

Oberweis 

Resultat med 

formeln av Dijkman 

R, Dumas M, van 

Dongen B, Käärik R 

& Mendling J 

request request 1 1 

confirmation verification 0,5 0 

send rejection send acceptance 0 0,5 

 

Som man ser i tabellen skiljer sig resultaten en hel del (med undantag för jämförelse mellan 

identiska ord). Viktigt att notera är att formeln av Ehrig, Koschmider & Oberweis inte utnyttjar 

någon Stemmer algoritm. Anledningen till att resultatet blir noll för den senare algoritmen med 

”confirmation” och ”verification” som jämförelseord är pga. att författarna till formeln 

förespråkar att en Stemmer funktion används i samband med formeln. Något som i detta fall ger 

resultatet 0 pga. ”verfication” görs om till ”verif”. 
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3.3 SemPeT – Semantic Petri net Tool 
SemPeT är en fritt tillgänglig mjukvara (dock inte open source) som används för att jämföra 

affärsprocessmodeller av typen petri net. Noteras skall dock att mjukvaran endast kan genomföra 

jämföring mellan två modeller åt gången. SemPeT har stöd för att både rita modeller för att 

sedan utnyttja dessa vid jämförelser. SemPeT utnyttjar de algoritmerna som gås igenom högra 

upp i kapitlet. SemPeT har även stöd för att läsa in modeller som skapats sedan tidigare, de 

modeller som läses in måste vara av typ OWL eller XML.  

 

Notationen som används i SemPeT är som nämnt petri net. Petri net är en notation som i grunden 

är skapt för att användas inom matte, något som man också känner av när man tittar på 

modellerna. Modeller av exempelvis BPMN är mycket mer naturliga och anpassade för att 

modellera affärsprocesser.  

 

SemPeT kräver dock att man har internetanslutning och att man har ett konto att logga in på. 

 

Här nedan kan man se ett skärmklipp på de alternativ som finns i likhetsfunktionen som används 

i SemPeT: 

 

Figur 3 : 3 - Skärmklipp från SemPeT 
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3.4 Orginalitet 
I de program som har stötts på (de som gås igenom i kapitlet) saknas möjlighet att jämföra flera 

modeller. Det saknas därför också möjlighet att peka ut konsensusmodellen. Det är möjligt att 

diskutera modeller i Oryx, vilket gör det möjligt att manuellt komma överens om vilken modell 

som är konsensusmodellen. SemPeT å andra sidan har ingen funktionalitet för att föra 

diskussioner kring modeller, men istället kan man jämföra två modeller åt gången. Med hjälp av 

den funktionaliteten skulle man kunna jämföra alla par av modeller och sedan dra en slutsats om 

konsensusmodellen, tidskrävande, men möjligt. 

 

Mjukvaran som utvecklas under arbetet kommer att vara skapt på ett sådant sätt att det att det 

enkelt ska vara möjligt att använda i valfritt sammanhang. Det ska även utvecklas som open 

source (precis som Oryx) och på ett sådant sätt som gör det möjligt för andra människor att fritt 

ändra på mjukvaran (precis som Oryx och SemPeT) och modifiera den efter egna önskningar och 

behov. 

 

Den notation som kommer att användas i mjukvaran av typen BPMN (som även används i 

Oryx). Se avsnitt 2.4 BPMN (Business Process Model and Notation) på sidan 14. 
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4 Metodval 
En del av målet med arbetet är att ”skapa ett fritt tillgängligt verktyg som jämför 

affärsprocessmodeller av typen BPMN på syntaktisk, semantisk och strukturell nivå för att 

underlätta jämförelseprocessen av modeller.” Men det finns även delmål med fokus att utvärdera 

mjukvarans resultat mot en människas uppfattning. För att kunna evaluera om mjukvaran delar 

människans uppfattning om modellers likhet, och på så vis underlättar jämförelseprocessen, finns 

det ett behov av att kunna jämföra resultat från mjukvaran mot resultat som är satta av 

människor. Därför väljer vi att genomföra ett experiment med en kvantitativ 

datainsamlingsmetod, där människor manuellt sätter likhetsvärden mellan 20 modeller. Dessa 

värden jämförs sedan med de likhetsvärden som mjukvaran sätter. Skapandet av de manuella 

likhetsvärdena kommer att genomföras genom att två modeller ställs bredvid varandra, sedan 

kommer en eller flera testpersoner att avgöra hur lika modellerna är. Vad som prioriteras under 

testet är individuellt för alla testpersoner, detta för att få så generella likhetsresultat som möjligt, 

och inte resultat som gav ”högt” resultat i endast detta experiment. I de par av modeller där vi 

inte lyckas få in några/något likhetsvärde, väljer vi helt enkelt att exkludera de par från analysen. 

Eftersom resultaten från datainsamlingen är värden i ett specifikt intervall (0 och 1) väljer vi en 

kvantitativ dataanalysmetod där målet är att identifiera samma kluster i mjukvarans och 

människans värden samt att se hur mycket värdena skiljer sig på varje par av modeller. De 

metoder vi valt att använda, gås igenom i ”Att genomföra examensarbete” (Höst M, Regnell B & 

Runeson P, 2006).  

 

Om det skulle visa sig att vi inte lyckas få in tillräckligt många värden från andra människor på 

våra modeller, sätter vi istället värdena själva. Vi vet att detta eventuellt skulle leda till att 

resultaten blev partiska, eftersom vi själva utvecklat mjukvaran och därmed är insatta i vilka 

delar den tittar på och hur viktig den anser varje del är. Vi väljer att inte fråga experter inom 

området och anhöriga, eftersom experterna anses, precis som vi, vara partiska. Anhöriga ses inte 

som ett bra alternativ eftersom deras likhetsresultat saknar grund pga. brist på kunskap inom 

området. 

 

Om det skulle visa sig att vi endast får in några likhetsresultat från oberoende människor, 

kommer dessa att användas för att validera de värden som vi själva sätter, men även för att 

validera de värden som mjukvaran sätter. Skulle vi istället få likhetsresultat från oberoende 

människor mellan alla par av modeller kommer vi istället att försöka sätta egna likhetsvärden och 

använda dessa för att validera de värdena som vi får från mjukvaran och andra människor. 

 

Anledningen till att just denna metod väljs för att samla in data var pga. att det bl.a. inte finns 

någon databas med modeller och likhetsvärden mellan modellerna som kan utnyttjas. Vi väljer 

att ha att ett så förhållandevis högt antal modeller i experimentet för att färre modeller skulle 

resultera i att vi inte har möjlighet att se mönster i resultaten. Exempelvis vad det är som gör att 

resultaten inte blir det förväntade.  
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5 Metodtillämpning 

5.1 Uppdelning av uppgift 

Skapandet av modellerna valdes att hanteras i ett enskilt projekt helt oberoende ifrån projektet 

som hanterar jämförelsen av de olika modellerna. Eftersom Oryx krävde att applikationen skulle 

kunna köras via webbläsaren, medan jämförelsen mellan modellerna kunde genomföras direkt i 

utvecklingsmiljön i Eclipse, ansågs detta vara den bästa och smidigaste lösningen. 

 

5.2 Val av modell 

Vid valet av modelltyp var det viktigt att det fanns ett redan existerande verktyg för att kunna rita 

modellerna, samt att kunna exportera modellerna i textformat för att sedan kunna behandla dessa 

fritt och läsa in dem i ett program. Det var även viktigt att verktyget för att rita modellerna var 

fritt tillgängligt för att kunna skapa tillräckligt många modeller för att säkerställa att inläsningen 

som skapades skedde på ett korrekt sätt. 

 

Oryx är ett open source verktyg som gjorde det möjligt att skapa bl.a. BPMN modeller i 

webbläsaren för att sedan spara undan dessa, i exempelvis en valfri databas. Oryx tillhandhåller 

möjligheten att exportera modellerna i JSON format (JavaScript Object Notation) som gjorde det 

möjligt att enkelt bearbeta den färdiga modellen.  

 

Vi bestämde oss för att använda BPMN modeller eftersom Oryx verktyget hade väldigt bra stöd 

för denna typ av modeller. Men också för att den forskning som utgåtts ifrån under arbetet är 

forskning hade en anknytning till just BPMN modeller. 

 

Vi valde att använda Oryx som verktyg för att skapa modellerna, därför att: 

 Den tillhandhåller möjligheten att rita modeller i BPMN format. Vilket är önskvärt pga. 

att BPMN är en känd och väl använd notation 

 Den tillhandhåller möjligheten att exportera de ritade modellerna i JSON-format, som 

underlättade inläsningen av modellerna 

 Oryx var den första mjukvaran som stöttes på med de två ovanstående funktionskraven 

uppfyllda. 

 

 

5.3 Skapandet av modeller 

Vid skapandet av modeller skapades först en MySQL databas som skulle lagra alla modeller som 

skapades, därför innehöll databasen endast ett fält av typen mediumText för på så sätt kunna 

hålla de långa modelsträngarna. 
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Oryx valdes att tillämpas så smidigt och enkelt som möjligt för att spara tid och inte fokusera på 

fel sak. Oryx har möjlighet att både exportera till JSON samt återskapa en modell från JSON, 

dock utnyttjades endast den förstnämnda funktionaliteten eftersom arbetet riktade sig till att 

jämföra modeller, och inte att tillhandhålla möjligheten att skapa och modifiera modeller. 

 

Apache Tomcat laddades också ner för att göra det möjligt att utnyttja Oryx lokalt på datorn. 

Apache är ett open source verktyg som har möjlighet att agera som en server lokalt på datorn. 

Ett Web Application Project skapades i Eclipse. När det gjordes skapades det ett exempel-projekt 

som blev till grund för det slutgiltiga projektet. Rutan som skulle laddas vid start ersattes mot en 

egenskapad ruta innehållandes Oryx där modellerna ska skapas. Det som behövde definieras var 

vart innehållet som skulle visas i rutan skulle hämtas ifrån (från den lokala apache servern) samt 

storleken på Oryx-rutan. Noteras skall att Oryx hade knappar för att exportera modeller, men att 

dessa ej användes. För att sedan möjliggöra exportering av modeller utnyttjades “sendbutton” i 

exempel-dokumentet som gjordes om till en knapp för att exportera modeller. I eventhandlern 

lades kod till för att hämta ut modellen ifrån Oryx. Modellen skickades sedan vidare från 

handlern till serversidan i projektet med hjälp av metoder som kom med i exempel-projektet. På 

serversidan skapades det en anslutning till den tidigare skapta MySQL databasen, när 

anslutningen hade skapats, skickades sedan modellen till MySQL databasen där den sparades. 

 

5.4 Inläsning av modeller 

Eftersom verktyget som tillverkades var av typen open source strävades det efter att göra 

mjukvaran såpass flexibel att man relativt enkelt kunde byta ut delar av mjukvaran, för att på så 

vis göra den mer anpassningsbar. Inläsningen av modeller implementerades därför som en 

abstrakt klass för att om behov finns kunna byta ut den för att exempelvis stödja en annan 

modell-notation. 

 

Modellerna som exporterades från Oryx var i JSON-format och eftersom det inte fanns beskrivet 

hur representationen av modellen såg ut i JSON, fanns det ett behov av att förstå JSON 

representationen, genom att skapa modeller och se hur resultatet blev. Utifrån detta skapades 

sedan den slutgiltiga interna representationen av modellen. 

Modellen lästes in en nod åt gången, alltså lästes alla attribut som hörde till en nod samtidigt, 

sedan började inläsaningen av en ny nods attribut. När en del-modell stöttes på lästes den och 

dennes noder in, innan resten av modellen lästes in. Detta genomfördes till dess att hela modellen 

var inläst. 
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5.4.1 Intern representation av modeller 

Den interna representationen av modellerna representerades på följande sätt. En klass som 

kallades Model innehållandes en lista med ModelObject’s, vilka repesenterade noderna i 

modellen. Utöver listan med ModelObject’s innehöll Model även en lista med Model’s vilka 

representerade en modells barn. Vilket möjliggjorde uppdelning av modellen i nivåer/sektioner. 

Varje ModelObject innehöll sedan alla dem delar som efter slutsatser dragna från JSON-

representationen kunde se att den behövde innehålla, de delar som ansågs nödvändiga var, typ på 

noden, ett resource id på noden, en massa properties, vilka ansågs lämpliga att representera som 

en hashmap(en nyckel-värde struktur), en lista med utgående ID’n så man kunde se vart noderna 

pekade, det fanns även dockers och target, som dock inte används i dagsläget av våra 

jämförelser, men som är med i JSON-representationen. 

 

5.5 Jämförelser 

För att kunna jämföra modeller och samtidigt kunna dra vettiga slutsatser om hur lika modeller 

är varandra, bestämdes det (som nämns under  
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1 Inledning på sidan 6) att jämförelsen skulle ske på följande nivåer: 

● Syntaktisk - Jämförelse mellan nodernas text genomförs. Genomförs med hjälp av string-

edit distance(vilket är hur många operationer som behöver göras för att få den ena texten 

att se likadan ut som den andra). 

● Semantisk - Jämförelse mellan betydelsen av texten i noderna genomförs. Genomförs 

med hjälp av en synonym-databas. 

● Strukturell - Jämförelse mellan modellernas uppbyggnad genomförs. Genomförs med 

hjälp av graph-edit distance(vilket är hur många operationer man behöver göra för att få 

en modell att likna en annan). 

 

5.5.1 Representation av resultat 

För att kunna hantera och även till slut presentera resultaten från jämförelserna, fanns ett behov 

av en representation som var överskådlig, men framförallt en representation som var lätt att hitta 

i. 
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Resultatet lagrades därför som en matris där varje rad och kolumn innehöll resultat från 

jämförelser mellan en viss modell och alla andra modeller. Alltså om det exempelvis var fyra 

modeller som jämfördes, resulterade det i en 4*4 matris där den första raden representerade 

resultaten från jämförelserna mellan modell 1 och 2, 1 och 3 samt 1 och 4. Den diagonala raden 

från 1,1 till n,n, alltså en jämförelse mellan samma modell, blev alltid 1:or. 

 

Bilden nedan visar ett exempel på hur en resultatsmatris kan se ut: 

 

Figur 5 : 1 - Resultatsmatris 

 

 

En 3*3 stor resultatmatris innehållandes 

resultat från jämförelse 

 

 

 

 

 

 

Valet att ha ett cell värde som en abstrakt klass, istället för som exempelvis float, beslutades för 

att på så sätt göra mjukvaran mer flexibel, enklare att modifiera och för att exempelvis göra det 

möjligt att ha flera olika värden representerade i en cell samtidigt, då med hjälp av en struct. 

Exempel på olika värden skulle kunna vara att man vill lagra alla resultaten på de olika 

jämförelserna (t.ex. syntaktiskt, semantisk, strukturell), istället för att endast ha ett slutgiltigt 

resultat. 

 

5.5.2 Syntaktisk jämförelse 

Den syntaktiska jämförelsen genomfördes genom att alla modeller jämfördes mot alla andra 

modeller. När jämförelsen mellan två olika modeller gjordes stegades även alla noder i de båda 

modellerna igenom, för att på så vis kunna jämföra texten ifrån alla noder från första modellen 

mot texten i alla noder i den andra modellen. För att jämföra texten mellan två olika noder, 

användes en string-edit-distance (Levenshtein distance) algoritm som avgjorde hur många “steg” 

(giltiga steg är ta bort, lägga till och byta ut ett tecken) en textsträng är ifrån en annan. Resultatet 

som string-edit-distance algoritmen returnerade, dividerades sedan med antalet tecken i den 

längsta av de båda strängarna som jämfördes. Sedan togs 1-resultatet från divisionen, vilket då 

ger ett tal som alltid är mellan 0 och 1 och där 1 innebär två identiska strängar och 0 två helt 

olika strängar. 
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Ett exempel kan vara att man har s1 = Write payment order och s2 = Written payment orders. 

Resultatet av att köra dessa i string-edit-distance algoritmen blir 3. Resultatet divideras sedan 

med längden på den sträng som har flest tecken, alltså s2 som har 22 tecken. 3/22 = 0.14. Sedan 

genomförs 1 - 0.14 vilket ger resultatet 0.86. Alltså, dessa två strängar har enligt formeln en 

likhet på 0.86. 

 

Bilden nedan går igenom den syntaktiska likhetsformeln mer djupgående med av ett exampel: 

 

Figur 5 : 2 - Genomgång av syntaktisk formel 

 

 

 

 

En bild som tydligare går 

igenom formeln 

 

 

 

 

 

Detta genomfördes sedan för varje nod i modell ett mot varje nod i modell två. Alltså 

genomfördes beräkningen för den första noden i modell ett, mot alla andra noder i modell två. 

Det värde som blev högst sparades sedan undan för det paret av noder. Detta gjordes för alla 

noder i modellen, tills antingen alla noder i modellen matchats mot den nod i den andra modell 

som bäst matchar den och som inte är mappad till en tidigare nod. Skulle det vara så att den är 

mappad men värdet mellan de nya noderna är bättre än det tidigare sparade värdet, så mappades 

noderna om så dem bättre matchande nodernas värde sparades och den andra noden fick försöka 

hitta en ny “bästa matchning”. I vissa fall kunde det även förekomma att en ensam nod blev kvar 

i en av modellerna, denna nod blev då helt enkelt utan värde. 

 

När det var klart summerades alla värdena på de par av noder som hade tillsatts ett värde. Detta 

dividerades sedan med totala antalet noder i de båda modellerna. 
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Bilden nedan visar ett exempel på hur mappningen mellan noderna i två olika modeller kan se ut: 

Figur 5 : 3 - Matchning mellan noder i modeller 

 

 

 

 

 

Ett exempel på hur den slutgiltiga matchningen mellan 

noderna i två modeller kan se ut i slutändan. 

 

 

 

 

 

 

Resultatet användes sedan som värde på hur lika de båda modellerna var på den syntaktiska 

nivån. Detta värde sparades sedan som syntaktiskt värde i Matrisens, som nämns ovan i 5.5.1 

Representation av resultat på sidan 24, cell som representerade rätt kombination av två modeller. 

 

5.5.2.1 Levenshtein distance 

Levenshtein distance är den string-edit-distance algoritmen som utvecklades av Vladimir 

Levenshtein, (Levenshtein 1966), och är den algoritmen som används i programmet. 

Anledningen till att just denna algoritm valdes som string-edit-distance, var dels för att denna 

algoritm är den algoritm man oftast refererar till när man diskuterar ämnet string-edit-distance. 

En annan faktor som var väldigt bidragande var att de jämförelse-teknikerna som arbetet bygger 

på redovisades med just Levenshtein distance algoritmen, för att ta fram avståndet mellan två 

strängar, men också pga. att annan forskning inom modell-jämförelse genomförd av bl.a. Ehrig, 

Koschmider & Oberweis (2007), använder just Levenshtein distance. 

 

5.5.3 Semantisk jämförelse 

Den semantiska jämförelsen genomfördes i princip på samma sätt som den syntaktiska. Även 

den genomfördes genom att alla modeller jämfördes mot alla andra modeller. När jämförelsen 

mellan två olika modeller gjordes stegades även alla noder i de båda modellerna igenom, för att 

på så vis kunna jämföra texten ifrån alla noder från första modellen mot texten i alla noder i den 

andra modellen. För att jämföra orden i noderna mot varandra, för att kunna dra en slutsats om 

ordens semantiska likhet, gjordes alla orden om till sin grundform med hjälp av Porter’s 

stemming algoritm. Sedan utnyttjades ordens grundform som uppslagsord när uppslag i 

synonymdatabasen WordNet (wordnet.princeton.edu) gjordes. 
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Här nedan följer ett exempel på hur jämförelsen mellan två textsträngar kunde gå till vid 

semantisk jämförelse: 

 

Figur 5 : 4 - Genomgång av semantisk formel 

 
 

Precis som med den syntaktiska jämförelsen genomfördes denna beräkning för varje nod i 

modell ett mot alla noderna i den andra modellen. När alla noderna i modell ett hade matchats 

mot den nod i modell två som gav högst semantiska likhet, summerades alla värden från noderna 

i modell ett till en totalsumma. Denna totalsumma dividerades sedan med det totala antal noder 

som fanns i dem båda modellerna. 

 

Resultatet användes sedan som värde på hur lika de båda modellerna var på den semantiska 

nivån. Detta värde sparades sedan som semantiskt värde i Matrisens, som nämns under 5.5.1 

Representation av resultat på sidan 24, cell som representerade rätt kombination av två modeller. 
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5.5.3.1 Porter’s stemming algoritm 

Porter’s stemming algoritm är en algoritm som tar ett ord och gör om det till dess grundform. 

Algoritmen, (Porter M.F, 1980), genomför fem olika steg. Varje steg tillämpar egentligen bara en 

språkregel och om man kombinerar alla reglerna genom att man genomför dem i tur och ordning 

från den förste till den femte, kommer det slutgiltiga resultatet vara en algoritm som gör om ord 

till grundformen. Anledningen till att just denna algoritm valdes för att göra om orden till sin 

grundform var dels för att vi tidigare inte kände till någon sådan algoritm överhuvudtaget. En 

annan bidragande faktor var att i artikeln av Dijkman R, Dumas M, van Dongen B, Käärik R & 

Mendling J. (2011) hänvisar dem till just denna algoritm. Eftersom algoritmerna som ska 

implementeras i detta arbete gås igenom i deras artikel och att dem även utnyttjar algoritmen när 

de går igenom semantisk likhet, gjorde att vi ansåg att algoritmen fyllde sitt syfte. 

 

5.5.4 Strukturell jämförelse 

Den strukturella jämförelsen genomfördes på ett sätt som liknar den syntaktiska jämförelsen. 

Jämförelsen genomfördes genom att alla modeller jämfördes mot alla andra modeller. När 

jämförelsen mellan två olika modeller gjordes beräknades Graph-Edit Distance Similarity mellan 

de två olika modellerna. 

 

Graph-Edit Distance Similarity algoritmen utnyttjas sedan för att beräkna formlerna som 

förklaras under 2.1.3 Strukturell jämförelse på sidan 11. Det resultat som formlerna gav, ett 

resultat mellan 0 och 1, precis som den syntaktiska och semantiska jämförelsen, sparades i den 

cell som representerade rätt par av modeller i resultatmatrisen 

 

Detta genomfördes sedan för alla möjliga par av modeller. 

 

5.5.4.1 Graph Edit Distance 

Graph-edit distance algoritmen går ut på att beräkna den strukturella “distansen” mellan två 

modeller, alltså hur olika de två modellerna är. Implementationen som gjorts är enligt Dijkman 

R, Dumas M & Garca-Bañuelos L. (2009).  

 

Detta görs genom att man matchar noder mot varandra med antingen syntaktisk eller semantisk 

jämförelse, dock mappar man endast noder om deras jämförelsevärde överstiger ett visst 

tröskelvärde som man bestämt. 

 

De noder som mappats räknas som substituerade, de kanter i modellerna som endast återfinns i 

ena modellen och inte mellan två mappade noder i den andra modellen räknas som 

borttagna/insatta, de noder i modellen som inte återfinns i mappningen räknas också som 

borttagna/insatta. 
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Slutligen sparades det hur många som substituerats och vilket totalvärdet blev av det enligt 

formeln: 

 

Formel 5 : 1 - Graph Edit Distance 

 
 

Vilket betyder att för varje nodpar i mappningen summeras ett minus likheten mellan noderna 

och slutligen multiplicerar vi summan med två. 

De noder och kanter som inte gick att härleda från mappningen sparades det också värden för. 

Varje nod och kant ökade kant-variabeln(sparades som se) eller nod-variabeln(sparades som sn) 

variabelns summa användes sedan i Graph-Edit Distance Similarity. 

 

5.5.4.2 Graph Edit Distance Similarity 

Graph-Edit Distance Similarity algoritmen utnyttjade Graph-Edit Distance variabel-formlerna 

Formel 2 : 4 - Snv i GED Similarity på sidan 12, Formel 2 : 5 - Sev i GED Similarity på sidan 12 

och Formel 2 : 6 - Sbv i GED Similarity på sidan 12. 

 

Där |N1| är antalet noder i modell 1 och |N2| är antalet noder i modell 2. |E1| är antalet kanter i 

modell 1 och |E2| är antalet kanter i modell 2. 

 

Detta användes sedan i formeln för slututräkningen: 

Formel 5 : 2 - Graph Edit Distance Similarity slututräkning 

 
 

Där simged(B1, B2) ger likheten mellan två noder. avg(snv, sev, sbv) är medelvärdet av de tre 

variablerna som räknats ut ovan, dock kan man använda sig av en viktning istället för ett 

medelvärde(alltså ersätta avg(snv, sev, sbv) med variabeln gånger sin vikt och bara summera 

detta för alla variablerna). 
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5.6 Konsensusmodellen 

Koncensusmodellen togs fram genom att stega igenom resultattabellen och summera varje rad. 

Detta gav ett värde på hur bra en modell matchat mot alla andra modeller. Detta värde jämfördes 

med ett tidigare sparat värde och om det nya värdet var bättre sparades värdet och modellnumret 

som konsensusmodell. Detta gjordes sedan tills alla modellers likhetsresultat summerats och 

kontrollerats mot det nuvarande bästa värdet. 

 

5.7 Experiment 

För att kunna avgöra om jämförelserna mellan modellerna är bra och användbara, genomfördes 

experiment och tester mellan flera olika modeller. Detta gjordes genom att fem olika grupper 

med fyra olika modeller per grupp togs fram.  

 

När likhetsresultaten skulle sättas var de initiala förhoppningarna att dessa värden skulle komma 

från oberoende människor, men eftersom vi inte fick in tillräckligt med likhetsresultat för att 

kunna göra vettiga analyser på datan, beslutades det att de resultat som mottogs istället skulle 

användas för att validera mjukvarans värden och de likhetsvärden vi själva hade satt. 

 

När de manuella likhetsvärdena sattes placerades det par av modeller som skulle jämföras 

bredvid varandra. Sedan avgjorde vi hur lika vi ansåg de vara. Detta gjordes sedan för alla 

möjliga par av modeller, mellan alla modeller i alla grupper. Värdena som skapades lagrades i ett 

excel-ark för att underlätta bearbetning av datan. De diagonala cellerna i datan (när en modell 

jämfördes mot sig själv) fick alltid värdet 1, alltså ansågs de vara identiska. 

 

Förhoppningarna med de manuella likhetsresultaten var att likhetsvärdena mellan modellerna 

skulle vara på ett sådant sätt att modellerna matchade bra med modellerna i samma grupp. Alltså, 

modeller inom samma grupp skulle ha högt likhetsvärde, medan modeller mellan olika grupper 

skulle ha lågt likhetsvärde. De värden som togs fram kördes sedan i en klustringsfunktion i SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Anledningen till att köra de manuellt skapta 

värdena i SPSS, var för att se om mjukvaran med hjälp av sin klustringsfunktion kunde 

identifiera samma grupper i datan som medvetet hade skapats. Efter att datan kördes, togs alla 20 

modeller och lästes in i mjukvaran som utvecklats under arbetet. Efter inläsningen, genomfördes 

jämförelser på syntaktisk, semantisk och strukturell nivå. Efter att jämförelserna var klara för alla 

tre nivåer, mellan alla par av modeller, gav mjukvaran en matris innehållandes alla likhetsvärden 

mellan modellerna. Resultatsmatrisen kördes även den i SPSS klustringsfunktion, resultatet 

jämfördes sedan mot resultatet från dem egna värdena som tidigare skapades. 

 

Förhoppningarna var att våra egna värden skulle vara väldigt lika resultatsmatrisen som 

mjukvaran tog fram, eftersom det skulle innebära att mjukvaran är väldigt nära människans 
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uppfattning (den uppfattning som anses korrekt). Men också att de fem grupper som syntes i de 

manuella värdena, också skulle synas i resultatet från mjukvarans jämförelse. 

 

 

5.7.1 Modellerna 

Modellerna som användes under experimentet var även dem i BPMN-format. Modellerna 

hämtades från BPM Academic Initiative, som tillhandhåller ett register med mer över 10 000 

BPMN modeller. Deras modeller kom, precis som modellerna från Oryx, i JSON-format, vilket 

underlättade inläsningen av modeller. 

 

5.7.2 Inläsning av modeller 

Modellernas som BPM Academic Initiative levererade fanns som tidigare nämnt i JSON-format. 

Dock såg den interna representationen av modellerna lite annorlunda ut vilket innebar att en ny 

modelläsare skapades. En med möjlighet att läsa dem nya modellerna. 

 

5.7.3 Modellgrupper 

Här nedan följer en kort beskrivning av varje grupp med modeller som inkluderades under 

experimentet 

 

Grupp 1: 

 

Bilden nedan visar ett exempel på hur en av modellerna i grupp 1 såg ut: 

Figur 5 : 5 - En del av den första modellen i den första gruppen 

 
 

Alla modellerna i grupp 1 baseras på den första modellen i gruppen. De andra modellerna är 

senare versioner på den första modellen. De senare modellerna ser i stort sett likadana ut på de 
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delar som är med i tidigare versioner. Men i den nedre delen av modellen har de senare 

modellerna utökats med en rad nya noder och kanter. I modellerna 2, 3 och 4 har det även skett 

små förändringar på strukturen och noderna, som redan finns på den första modellen. Modellerna 

i gruppen visar flödet för ett paketeringsföretag 

 

Grupp 2: 

 

Bilden nedan visar ett exempel på hur en av modellerna i grupp 2 såg ut: 

Figur 5 : 6 - En del av den första modellen i den andra gruppen 

 
 

 

Alla modellerna i grupp två är modeller som visar kunder som besöker, äter och lämnar en 

restaurang. Alla modellerna i gruppen är ganska enkla, “raka” och innehåller relativt få val 
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Grupp 3: 

 

Bilden nedan visar ett exempel på hur en av modellerna i grupp 3 såg ut: 

Figur 5 : 7 - En del av den första modellen i den tredje gruppen 

 

 

 

Alla modellerna i grupp 3 baserar sig på den första modellen i gruppen. De andra modellerna är 

senare versioner på den första modellen. I de senare, ser modellerna i stort sett likadana ut på det 

som finns med i modell 1. Modellerna är indelade i små öar, syns dock inte på bilden, på ett sätt 

som inga andra modellgrupper är. I modellerna 2, 3 och 4 har det även skett små förändringar på 

strukturen och noderna som finns på den första modellen. Modellerna i gruppen visar flödet för 

organisationer som avgör om utvecklare behövs när en mjukvara testats. 
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Grupp 4: 

 

Bilden nedan visar ett exempel på hur en av modellerna i grupp 4 såg ut: 

Figur 5 : 8 - En del av den första modellen i den fjärde gruppen 

 

 

 

De två första modellerna i gruppen är baserade på samma modell och de två sista är baserade på 

en annan. Strukturen skiljer sig en del men alla modellerna handlar om order och lager osv., 

vilket bör göra modellerna till en bra grupp. 

 

Grupp 5: 

 

Bilden nedan visar ett exempel på hur en av modellerna i grupp 5 såg ut: 

Figur 5 : 9 - En del av den första modellen i den femte gruppen 

 

 

 

 

 

 

 

Den femte och sista gruppen skiljer sig väldigt mycket från alla modellerna i alla andra grupper. 

Modellerna är väldigt små och innehåller max fem noder. Modellerna i gruppen följer inte något 

speciellt system sett utifrån nodernas text utan här ligger fokus endast på att modellerna är såpass 

små och att de innehåller lite text, eller sådan text som inte kan matchas mot text i andra grupper.  
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6 Resultat 

6.1 Resultat från experiment med egen data 

De första resultaten som presenteras framställdes genom att vi försökte sätta ett värde på likheten 

mellan varje enskild modell mot alla andra modeller. När likhetsvärde hade satts för varje par av 

modeller kördes resultatet i SPSS för att få ett resultat på hur klusterindelningen såg ut. 

 

Likheten mellan modellerna i grupp 1: 

 

Tabellen nedan visar de manuella likhetsvärdena mellan modellerna i grupp 1: 

Tabell 6 : 1 – Manuella likhetsvärden mellan modellerna i grupp 1 

 Grupp och Modell G1M1 G1M2 G1M3 G1M4  

 G1M1 1,00 0,95 0,60 0,50  

 G1M2 0,95 1,00 0,65 0,55  

 G1M3 0,60 0,65 1,00 0,92  

 G1M4 0,50 0,55 0,92 1,00  

 

Som man ser i tabellen ansågs modellerna i den första gruppen vara ganska lika varandra. Ingen 

av likhetsvärdena understeg 50 %. 

 

Likheten mellan modellerna i grupp 2: 

 

Tabellen nedan visar de manuella likhetsvärdena mellan modellerna i grupp 2: 

Tabell 6 : 2 – Manuella likhetsvärden mellan modellerna i grupp 2 

 Grupp och Modell G2M1 G2M2 G2M3 G2M4  

 G2M1 1,00 0,75 0,83 0,85  

 G2M2 0,75 1,00 0,70 0,75  

 G2M3 0,83 0,70 1,00 0,75  

 G2M4 0,85 0,75 0,75 1,00  

 

Som man ser i tabellen ansågs även modellerna i den andra gruppen vara lika varandra. Ingen av 

likhetsvärdena understeg 70 %. 
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Likheten mellan modellerna i grupp 3: 

 

Tabellen nedan visar de manuella likhetsvärdena mellan modellerna i grupp 3: 

Tabell 6 : 3 - Manuella likhetsvärden mellan modellerna i grupp 3 

 Grupp och Modell G3M1 G3M2 G3M3 G3M4  

 G3M1 1,00 0,97 0,93 0,85  

 G3M2 0,97 1,00 0,95 0,93  

 G3M3 0,93 0,95 1,00 0,96  

 G3M4 0,85 0,93 0,96 1,00  

 

Som man ser i tabellen ansågs modellerna i den tredje gruppen också vara väldigt lika varandra. 

Ingen av likhetsvärdena understeg 85 %, vilket är ett väldigt högt resultat. 

 

Likheten mellan modellerna i grupp 4: 

 

Tabellen nedan visar de manuella likhetsvärdena mellan modellerna i grupp 4: 

Tabell 6 : 4 - Manuella likhetsvärden mellan modellerna i grupp 4 

 Grupp och Modell G4M1 G4M2 G4M3 G4M4  

 G4M1 1,00 0,55 0,72 0,67  

 G4M2 0,55 1,00 0,60 0,63  

 G4M3 0,72 0,60 1,00 0,85  

 G4M4 0,67 0,63 0,85 1,00  

 

Som man kan se i tabellen ansågs modellerna i den fjärde gruppen vara relativt lika varandra. 

Ingen av likhetsvärdena understeg 55 %. 
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Likheten mellan modellerna i grupp 5: 

 

Tabellen nedan visar de manuella likhetsvärdena mellan modellerna i grupp 5: 

Tabell 6 : 5 - Manuella likhetsvärden mellan modellerna i grupp 5 

 Grupp och Modell G5M1 G5M2 G5M3 G5M4  

 G5M1 1,00 0,67 0,40 0,67  

 G5M2 0,67 1,00 0,40 0,33  

 G5M3 0,40 0,40 1,00 0,20  

 G5M4 0,67 0,33 0,20 1,00  

 

Som man kan se i tabellen varierade likhetsvärdet mellan de olika modellerna i grupp fem. Vissa 

par av modeller hade ett så lågt likhetsvärde som 20 %, exempelvis M3 och M4. Dock skiljde sig 

modellerna i gruppen väldigt mycket från alla modellerna i de andra grupperna. Vilket gjorde att 

dessa modeller utgjorde en bra grupp i experimentet. 
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Sluttabellen: 

 

Tabellen nedan visar de manuella likhetsvärdena mellan modellerna i mellan alla modeller i alla 

grupper: 

Tabell 6 : 6 – Slutresultat med manuella likhetsvärden 

 

Slutgiltiga tabellen innehållandes alla likhetsvärden mellan alla par av modeller 

 

I tabellen kan man tydligt se det som nämns längre upp, att Grupp 5 matchar väldigt dåligt med 

alla modellerna som är i en annan grupp. Modellerna i gruppen har endast likhetsvärde över 0 

med modeller som är i inom gruppen. 

Man kan även se om man försöker titta på likhetsvärdena mellan alla grupperna och värden 

mellan modeller i samma grupp. Att modellerna som är i samma grupp alltid har högre 

likhetsvärde än med modeller utanför gruppen, vilket även var målet med grupperna. 
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Resultat av att köra K-means clustering i SPSS  

 

Tabellen nedan visar K-means klustringresultatet från SPSS mellan alla modellerna med de 

manuella likhetsvärdena: 

Tabell 6 : 7 - K-means klustring med manuella likhetsvärden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell som visar resultat av att köra 

värdena i SPSS K-means 

klustringsfunktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabellen ser man tydligt att alla grupper av modeller tillhör olika kluster, samt att när modeller 

tillhör flera kluster i olika mängd, har ändå alla modellerna i gruppen ungefär lika mycket 

tillhörighet till klustren. Som mest skiljer det ca 0,1 i tillhörighet till “fel” kluster för modellerna 

(Grupp 2 i kluster 2). 
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6.2 Resultat från experiment med datorberäknad data 

De andra resultaten som framställdes var de som körts i den utvecklade mjukvaran. Det finns 

möjlighet att vikta resultaten av de tre jämförelsemetoderna, men det bestämdes att använda en 

jämn viktning på alla nivåerna, då det ansågs att detta tydligast borde visa om någon metod var 

helt inkorrekt implementerad istället för att anpassa viktningen, så att den gav så bra resultat som 

möjligt för det specifika exemplet. 

 

Likheten mellan modellerna i grupp 1: 

 

Tabellen nedan visar mjukvarans likhetsvärden mellan modellerna i grupp 1: 

Tabell 6 : 8 - Mjukvarans likhetsvärden mellan modellerna i grupp 1 

 Grupp och Modell G1M1 G1M2 G1M3 G1M4  

 G1M1 1,00 0,88 0,67 0,63  

 G1M2 0,88 1,00 0,75 0,72  

 G1M3 0,67 0,75 1,00 0,84  

 G1M4 0,63 0,72 0,84 1,00  

Den understrukna modellen representerar konsensusmodellen 

 

I tabellen ser man att mjukvarans likhetsvärden mellan modellerna i grupp ett är relativt höga. 

Inget värde understiger 0,63. 
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Likheten mellan modellerna i grupp 2: 

 

Tabellen nedan visar mjukvarans likhetsvärden mellan modellerna i grupp 2: 

Tabell 6 : 9 - Mjukvarans likhetsvärden mellan modellerna i grupp 2 

 Grupp och Modell G2M1 G2M2 G2M3 G2M4  

 G2M1 1,00 0,29 0,39 0,39  

 G2M2 0,29 1,00 0,3 0,31  

 G2M3 0,39 0,3 1,00 0,36  

 G2M4 0,31 0,31 0,36 1,00  

Den understrukna modellen representerar konsensusmodellen 

 

I tabellen ser man att mjukvarans likhetsvärden mellan modellerna i grupp två är ganska låga. 

Inget värde mellan olika modeller överstiger 0,39. Dock som man kan se i tabellen med alla 

likhetsvärden, visas längre ner i avsnittet, att modellerna matchar ännu sämre med modeller 

utanför gruppen. 

 

 

Likheten mellan modellerna i grupp 3: 

 

Tabellen nedan visar mjukvarans likhetsvärden mellan modellerna i grupp 3: 

Tabell 6 : 10 - Mjukvarans likhetsvärden mellan modellerna i grupp 3 

 Grupp och Modell G3M1 G3M2 G3M3 G3M4  

 G3M1 1,00 0,94 0,81 0,66  

 G3M2 0,94 1,00 0,87 0,71  

 G3M3 0,81 0,87 1,00 0,73  

 G3M4 0,66 0,71 0,73 1,00  

Den understrukna modellen representerar konsensusmodellen 

 

Som man kan se i tabellen ansåg mjukvaran att modellerna i den tredje gruppen vara väldigt lika 

varandra. Ingen av likhetsvärdena understeg 0,66. 
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Likheten mellan modellerna i grupp 4: 

 

Tabellen nedan visar mjukvarans likhetsvärden mellan modellerna i grupp 4: 

Tabell 6 : 11 - Mjukvarans likhetsvärden mellan modellerna i grupp 4 

 Grupp och Modell G4M1 G4M2 G4M3 G4M4  

 G4M1 1,00 0,34 0,37 0,31  

 G4M2 0,34 1,00 0,43 0,44  

 G4M3 0,37 0,43 1,00 0,89  

 G4M4 0,31 0,44 0,89 1,00  

Den understrukna modellen representerar konsensusmodellen 

 

Som man kan se i tabellen ansåg mjukvaran att även modellerna i den fjärde gruppen vara 

ganska olika varandra. Förutom G4M3 mot modell G4M4 med en likhet på 0,89, så översteg 

ingen av likhetsvärdena 0,44. Detta är inte helt oväntat eftersom modell 1 och 2 ursprungligen är 

samma modell men har modifierats ganska kraftigt mellan de olika revisionerna, och modell 3 

och 4 ursprungligen är samma modell men har modifierats mindre mellan de olika revisionerna. 

 

Likheten mellan modellerna i grupp 5: 

 

Tabellen nedan visar mjukvarans likhetsvärden mellan modellerna i grupp 5: 

Tabell 6 : 12 - Mjukvarans likhetsvärden mellan modellerna i grupp 5 

 Grupp och Modell G5M1 G5M2 G5M3 G5M4  

 G5M1 1,00 0,56 0,42 0,78  

 G5M2 0,56 1,00 0,43 0,33  

 G5M3 0,42 0,43 1,00 0,24  

 G5M4 0,78 0,33 0,24 1,00  

Den understrukna modellen representerar konsensusmodellen 

 

Som man kan se i tabellen uppfattade mjukvaran att likheterna mellan de olika modellerna i 

grupp fem skiljde sig ganska mycket. Vissa par har hög matchning medan andra har ganska låg 

matchning (precis som de manuellt skapta värdena). 
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Sluttabellen: 

 

Tabellen nedan visar mjukvarans likhetsvärden mellan alla modellerna i alla grupper: 

Tabell 6 : 13 - Slutresultat med mjukvarans likhetsvärden 

 

Slutgiltiga tabellen innehållandes alla likhetsvärden mellan alla par av modeller 

 

I tabellen kan man se, om absolut inte lika tydligt, klustren i värdena. Man ser också att 

modellerna alltid matchar bäst med modeller som tillhör samma grupp.  
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Resultat av att köra K-means clustering i SPSS: 

 

Tabellen nedan visar K-means klustringresultatet från SPSS mellan alla modellerna med 

mjukvarans data: 

 

Tabell 6 : 14 - K-means klustring med mjukvarans likhetsvärden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell som visar resultat av att köra 

värdena i SPSS K-means 

klustringsfunktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabellen ser man tydligt att alla grupper av modeller tillhör olika kluster. Klustren är generellt 

lite mer otydliga i jämförelse med de manuella värdena, dock fortfarande väldigt tydliga. 

 

Konsensusmodellen: 

Enligt mjukvaran är G1M2 konsensusmodellen för alla modeller i alla kluster, som även är 

konsensusmodellen enligt de manuella värdena. 
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6.3 Likhetsvärden från oberoende människor 
 

I tabellen nedan visas de likhetsvärden som mottagits från oberoende människor. Beslutet att 

sätta 0 där vi inte fick något värde fattades eftersom detta underlättade den maskinella analysen 

av datan. Eftersom värdena från början inte innehöll någon nolla, kunde detta göras utan 

påverkan på resultaten. 

 

Tabell 6 : 15 - Likhetsresultat från oberoende människor 

 

Alla nollor indikerar att inget likhetsvärde har mottagits.  
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7 Analys 
Enligt resultaten från experimentet lyckas de implementerade jämförelsealgoritmerna för 

modellerna, att identifiera de kluster som vi hade skapat. Även om mjukvarans likhetsvärden 

generellt sett ger ett likhetsvärde som är lite högre på de par av modeller vi anser vara helt olika. 

 

7.1 Likheter och olikheter från resultaten 

För att visa på både likheter och olikheter i resultaten följer nedan en genomgång där resultaten 

från de manuella värdena ställs mot resultaten från mjukvaran. 

 

Grupp 1: 

 

Tabellen nedan visar de manuella samt mjukvarans likhetsvärden för grupp 1:  

Tabell 7 : 1 - Manuella likhetsvärden på grupp 1 mot mjukvarans likhetsvärden på grupp 

1 

Egna resultat  Mjukvarans resultat 

  

 

I tabellen syns det att resultaten stämmer väldigt bra överens. Det finns inget tydligt mönster där 

det egna resultaten är generellt högre än mjukvarans resultat utan ibland ger mjukvaran lägre än 

det “tänkta” och ibland högre. Som mest skiljer sig resultaten med ca 0,17 enheter (G1M2 mot 

G1M4). Gruppens modeller är uppbyggda av samma ursprungsmodell, fast dem är olika 

revisioner, det kan ha gjort att vi tenderade att anse att modellerna är olika, eftersom att det 

tillkommer en del noder i G1M4. Trotts att de båda modellerna är i stort sett identiska (bortsett 

från de nya noderna G1M4), trodde vi att de nya noderna skulle göra mer för att sänka likheten 

än vad de faktiskt gjorde. 
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Grupp 2: 

 

Tabellen nedan visar de manuella samt mjukvarans likhetsvärden för grupp 2: 

Tabell 7 : 2 - Manuella likhetsvärden på grupp 2 mot mjukvarans likhetsvärden på grupp 

2 

Egna resultat  Mjukvarans resultat 

  

 

I denna grupp fanns en mängd modeller som var relaterade till varandra genom att dem handlade 

om samma sak(restauranger) dock var inte alla modeller väldigt lika rent text och 

strukturmässigt. En människa kan nog relativt lätt se att modellerna handlar väldigt mycket om 

liknande saker medan ett program har större svårigheter för det, man kan dock se att den säger att 

dem är relativt lika fast den inte vill sätta det likhetsvärde som sattes som det manuella värdet. 

Den största skillnaden i detta kluster var på G2M1 mot G2M2 och låg på 0,46. Där har dock 

mjukvaran troligtvis ”fel”, eftersom modellerna är väldigt lika rent innehållsmässigt. Mjukvaran 

borde, om den skulle fungera helt optimalt, notera att modellerna handlar om nästan exakt 

samma sak (går på restaurang och beställa mat), även om det utrycks lite olika på textnivå. 
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Grupp 3: 

 

Tabellen nedan visar de manuella samt mjukvarans likhetsvärden för grupp 3: 

Tabell 7 : 3 - Manuella likhetsvärden på grupp 3 mot mjukvarans likhetsvärden på grupp 

3 

Egna resultat  Mjukvarans resultat 

  

 

Med denna grupp matchade våra estimeringar programmets resultat ganska bra, dock kunde man 

notera relativt stora skillnader(0,22) mellan t.ex. G3M2 och G3M4. Likheten mellan de två 

modellerna blir såpass mycket lägre eftersom det är en del nya noder och kanter som läggs till i 

G3M4. Det leder till att de blir en del objekt i G3M4 som matchar 0 mot objekt i G3M2, vilket 

leder till att slutresultatet kommer att dras ner, även om modellerna är väldigt lika för ögat. 

 

Grupp 4: 

 

Tabellen nedan visar de manuella samt mjukvarans likhetsvärden för grupp 4: 

Tabell 7 : 4 - Manuella likhetsvärden på grupp 4 mot mjukvarans likhetsvärden på grupp 

4 

Egna resultat  Mjukvarans resultat 

  

 

I denna grupp matchade resultaten ganska bra överens, med ett stort undantag för G4M1 mot 

G4M4. Det manuella värdet är på 0,67, medans mjukvarans värde ligger på 0,31. Eftersom 

modellerna är väldigt lika i texten i noderna. Modellerna behandlar ungefär samma ämne och det 
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finns i oftast en motsvarighet i båda modellerna för varje nod. Dock är strukturen annorlunda 

genom att en del nya objekt har tillkommit i G4M4. Men framförallt beror den stora skillnaden 

på att texten för varje nod uppfattas som samma sak i den andra modellen, dock är de flesta 

texterna omformulerade vilket ger utslag i det slutgiltiga resultatet. Även om modellerna faktiskt 

ser lika ut och betyder ungefär samma sak, ger små förändringar i text ganska stora resultats 

skillnader för mjukvaran. 

 

Grupp 5: 

Tabellen nedan visar de manuella samt mjukvarans likhetsvärden för grupp 5: 

Tabell 7 : 5 - Manuella likhetsvärden på grupp 5 mot mjukvarans likhetsvärden på grupp 

5 

Egna resultat  Mjukvarans resultat 

  

 

I denna grupp matchade de manuella värdena väldigt bra med de värdena som mjukvaran kom 

fram till. Som mest skiljer de ca 0,11 enheter (exempelvis G5M1 mot G5M2). Anledningen till 

att de blir en skillnad på 0,11 enheter är pga. att det är svårt att avgöra vad texten “Hello World” 

ger för utslag mot en nod som är helt tom. När värdet sattes tog vi endast hänsyn till att det totalt 

var tre noder och en skulle bytas ut, då var det ca 67 % likhet. Det är väldigt svårt att på förhand 

få en bra uppfattning om vad en viss text, för ögat olik en annan, ger för utslag på resultatet. 
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Sluttabellerna: 

 

Tabellen nedan visar de manuella samt mjukvarans likhetsvärden för alla modeller i alla grupper: 

Tabell 7 : 6 - Sluttabellen med manuella likhetsvärden mot mjukvarans sluttabell med 

likhetsvärden 

Egna resultat  

 

Mjukvarans Resultat 

 

 

I tabellerna ovan kan man tydligt se att mjukvaran är mycket mer generös i de tillfällen där de 

manuella värdena har värdet 0. Anledningen till att det blir så kan vara väldigt många. Dels krävs 

det ganska mycket för att två modeller faktiskt ska vara helt olika varandra. När det egentligen 

bör vara ett par procent (ibland över 10 procent), tyckte vi att modellerna var väldigt olika pga. 

text och struktur. Men som tidigare nämnt är det svårt att förutspå modellernas likhetsvärde utan 
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att räkna på det. Man ser också att mjukvaran oftast sätter ett värde som är ganska likt det 

manuella likhetsvärdet. 

 

Maskinell jämförelse med sluttabellerna: 

 

Tabellen nedan visar resultatet från att subtrahera de manuella likhetsvärdena med mjukvarans 

likhetsvärden: 

Tabell 7 : 7 - Sluttabellen med manuella likhetsvärden mot mjukvarans sluttabell med 

likhetsvärden 

 

Som man ser i tabellen så skiljer det endast några få enheter i många celler. Dock kan man notera 

vissa ”extremfall” (värden där skillnaden är större än 30 enheter) där mjukvaran oftast sätter 

lägre likhetsvärden än vad som förväntats enligt de manuella resultaten. Vissa av ”extremfallen” 

har analyserats lite närmare (dem gås igenom längre upp i kapitlet) och vi anser att mjukvaran 

ger felaktiga värden på dessa. Värt att notera är att mjukvaran i genomsnitt ger 0,04 enheter 

mindre för varje cell (par av modeller). 
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I tabellen nedan visas resultatet av att ta mjukvarans likhetsvärde subtraherat med värden från 

oberoende människor. Notera att mjukvarans värden endast är inkluderat där de oberoende 

personerna satte ett värde  

Tabell 7 : 8 - Mjukvara subtraherat med oberoende 

 

I tabellen ser man att de kommer relativt nära mjukvarans värden. Vid de tillfällen då de 

oberoende personerna satte ett likhetsvärde som var över mjukvarans värde, delade dem totalt ut 

0,52 enheter mer än mjukvaran. Vid de tillfällen då de oberoende personerna satte ett 

likhetsvärde som var under mjukvarans värde, delade dem totalt ut 1,96 enheter mindre än 

mjukvaran. Totalt skiljde det sig 2,12 enheter mellan de oberoendes och mjukvarans resultat. 

 

I tabellen nedan visas resultatet av att ta mjukvarans likhetsvärde subtraherat med de manuella 

likhetsvärdena. Notera att mjukvarans och de manuella värdena endast är inkluderade där de 

oberoende personerna satte ett värde 

Tabell 7 : 9 - Mjukvara subtraherat med manuella 

 

I tabellen ser man att de kommer relativt nära mjukvarans värden. Vid de tillfällen då de 

manuella likhetsvärdena var över mjukvarans värde, delades det totalt ut 0,16 enheter mer än 

mjukvaran. . Vid de tillfällen då de manuella likhetsvärdena var under mjukvarans värde, delades 

det totalt ut 2,29 enheter mindre än mjukvaran. Totalt skiljde det sig 3,34 enheter mellan de 

manuella och mjukvarans resultat. 
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Som man kan se i tabellerna ovan, skiljer sig resultaten en del. Värt att notera är dock att trotts 

att de manuella värdena är satta av oss, som har djup insikt i hur algoritmerna jämför modellerna, 

så blir de resultaten ”sämre” i förhållande till de värdena som oberoende människor har satt. De 

oberoende personernas värden skiljer sig totalt 1,22 enheter från de manuella likhetvärdena. 

Det är dessvärre ganska få likhetsvärden som oberoende människor tog sig tid att sätta. Men om 

mönstret skulle fortsätta över resten av datan, skulle deras värden, precis som nu, ligga närmare 

mjukvarans värde än vad de manuella värdena gör. 

K-means tabell: 

 

Tabellen nedan visar K-means klustringresultatet med de manuella värdena och mjukvarans 

värde: 

Tabell 7 : 10 - K-means klustring med manuella likhetsvärden mot k-means klustring med 

mjukvarans likhetsvärden 

Egna resultat  Mjukvarans resultat 

  

 

Som man kan notera, ger mjukvaran en liknande klustring som det egna resultatet ger, dock ger 

den inte fullt lika hög sammanhållning på de flesta klustren som de manuella värdena, men vi 

anser att detta kan bero på att den är mer generös på att ge några procent mellan noder som det 

manuella resultatet anser ska vara noll(mjukvaran har sammalagt delat ut 1,64 mer enheter än det 

egna resultatet). Man ser att mjukvaran sätter värden på sina modeller som gör att SPSS lyckas 

identifiera samma kluster med mjukvarans värde som med de manuella värdena, även om 

klustrerna inte är lika ”tydliga” så är det inga modeller som avviker. 



- 55 - 

 

 

7.2 Konsensusmodellen 

Konsensusmodellen finns det egentligen inte mycket att säga om. Algoritmen summerar helt 

enkelt varje modells likhetsvärden mot alla andra modeller. Den modell som totalt har högst 

likhetsvärden är konsensusmodellen. Detta stämmer även överens med resultaten från mjukvaran 

och den väljer den modell som konsensusmodell som enligt likhetsvärdena är 

konsensusmodellen.  

 

7.3 Algoritmernas svagheter 
Under implementationsfasen noterade vi att vissa av algoritmerna som användes för att uppnå 

det önskade resultatet hade vissa svagheter som gjorde att man kunde få resultat man inte riktigt 

förväntat sig, dessa presenteras nedan. 

 

7.3.1 Porter Stemming Algoritmen 

Denna algoritm användes för att göra om ord till grundform. Ett exempel kunde vara ordet 

Customers som man då vill göra om till ordet Customer, eller Customed som man vill göra om 

till ordet Custom.  Algoritmen kollar dock inte på ordet i sig utan tar endast hänsyn till en rad 

förbestämda språkregler. Detta leder ibland till oväntade resultat. Som i exemplet ovan, 

Customers kommer inte att göras om till det tänkta order Customers, utan kommer istället att bli 

Custom. Customed kommer även de att göras om till Custom. Detta leder till att orden görs om 

helt felaktigt, men också att orden som används som uppslagsord i WordNet kan vara ord som 

inte alls betyder samma sak som ursprungsordet. 

 

7.3.2 Graph-Edit Distance Similarity 

I slutet av algoritmen ska variablerna snv, sev, sbv räknas ut. sbv är variabeln som indikerar hur 

många ersatta noder(alltså noder man inte tagit bort eller lagt till utan endast modifierat så 

texterna stämmer överens). Problemet är att i algoritmen finns det inget som beskriver hur man 

ska gå till väga om sbv är NAN(Not A Number, uppkommer vid division med 0). Om sbv inte är 

NAN summerar man alla variablerna och dividerar med 3. Men eftersom det inte fanns något 

beskrivet hur man skulle gå till väga i detta fall, valde vi att när sbv är NAN, så summerar vi de 

andra två variablerna och dividerar med 2 istället för 3. 

 

Formlerna som används är: 

Formel 2 : 4 - Snv i GED Similarity på sidan 12, Formel 2 : 5 - Sev i GED Similarity på sidan 12 

och Formel 2 : 6 - Sbv i GED Similarity på sidan 12. 

 

Och sedan ska man slutligen ta genomsnittet på de tre med hjälp av formeln: 

Formel 5 : 2 - Graph Edit Distance Similarity slututräkning on page 30.  
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7.3.3 Generella svagheter 

I vissa situationer fanns det text i modeller som en människa skulle kunna uppfatta som liknande, 

även fast orden i texten egentligen inte är lika, och inte heller synonymer. Ett exempel är “Check 

products on store” från G1M1 och “Check Inventory Level” från G4M4. Meningarna i sig 

betyder inte exakt samma sak. Dock kan man som människa anse att båda dessa meningar 

betyder samma sak när dem sätts i sitt sammanhang. Båda meningarna kommer från modeller 

som handlar om produkter i lager/butik. Ofta när man pratar om att ett företag “har produkten”, 

kollar man både i butiken och lagret, vilket gör att meningarna är väldigt lika i sin betydelse. 

Men om man endast läser texten utan att sätta det i ett perspektiv eller liknande, precis som 

mjukvaran (bortsett från synonymer), kommer meningarna att anses vara ganska olika. Detta är 

en bidragande faktor till att människans och mjukvarans uppfattningar kan skilja sig åt. 

Programmet kommer identifiera att orden “Check” matchar, men varken den syntaktiska, 

syntaktiska eller strukturella jämförelsen löser detta scenario på ett tillfredsställande sätt. 
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8 Slutsatser 
Undersöka om det är möjligt implementera syntaktisk, semantisk och strukturell jämförelse för 

modeller 

Resultaten visar att de syntaktiska, semantiska och strukturella algoritmerna från Dijkman, 

Dumas, van Dongen, Käärik, Mendling (2011), kan utnyttjas för att skapa en fungerande 

implementation för syntaktisk, semantisk och strukturell jämförelse av affärsprocessmodeller 

 

Undersöka om det är möjligt att implementera stöd för att peka ut konsensusmodellen med hjälp 

av likhetsresultaten från jämförelsen 

I rapporten visas det hur likhetsvärdena som fås från syntaktisk, semantisk och strukturell 

jämförelse kan utnyttjas för att kunna peka ut konsensusmodellen. Det syntes även under 

implementationsfasen att en matris var en lämplig representation att lagra resultaten i då den 

representationen underlättade när konsensusmodellen togs fram. 

 

Utvärdera om mjukvarans uppfattning stämmer överens med människans uppfattning av 

modellernas likhet 

Resultatet i rapporten visar att mjukvaran kommer relativt nära en människas uppfattning. Dock 

lyckas den nästan aldrig komma fram till exakt samma resultat som en människa. Dock är den 

generellt tillräckligt nära för att anses vara pålitlig. 

 

Undersöka om algoritmerna som implementeras har några svagheter. 

I rapporten visas det att mjukvarans ”uppfattning” inte alltid stämmer överens med människans 

uppfattning till hundra procent, det presenteras exempel på när uppfattningar kan tänkas skiljas åt 

och varför det kan göra det. 

 

Undersöka om det är möjligt att utveckla ett verktyg för att jämföra flera BPMN-modeller på 

syntaktisk, semantisk och strukturell nivå, för att sedan utnyttja jämförelseresultaten för att peka 

ut konsensusmodellen. 

Ett open source verktyg har skapats som underlättar jämförelsen av flera BPMN modeller på 

syntaktisk, semantisk och strukturell nivå. Den är även kapabel till att med hjälp av resultaten 

från jämförelsen kunna utnyttja dessa för att peka ut vilken modell som är konsensusmodellen. 

Mjukvaran utvecklades på ett sådant sätt att framtida användare ska kunna modifiera mjukvaran 

för att mjukvaran ska kunna anpassas utefter deras krav och behov vid jämförelsen av modeller. 
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9 Diskussion 
Eftersom att vi inte har någon större erfarenhet av att jämföra affärsprocessmodeller var det 

väldigt svårt att sätta likhetsvärden som var “vettiga” på modellerna som användes i 

experimentet. Det fanns ingen tillgång till någon större databas med redan satta likhetsvärden 

som kunde utnyttjas, och möjlighet att samla ihop värden från flera människor fanns det inte 

heller. Risken var därför ganska stor att de manuella värdena skulle skilja sig en del från värden 

som andra människor skulle satt eller värden som mer kunniga människor skulle satt. Dock 

stämde de manuella värdena relativt bra överens med mjukvarans resultat, vilket visar på att de 

manuella värdena var ganska vettiga i förhållande till vad en amatör skulle satt för värden. 

 

Något vi var osäkra på hur viktningen av resultaten av de olika jämförelsemetoderna skulle se ut, 

i och med att vi inte hade särskilt stor erfarenhet av jämförelser mellan affärsprocessmodeller 

innan, var det väldigt svårt att säga att en typ av jämförelse skulle vara viktigare än någon annan. 

Ett alternativ var att sätta vikterna så resultatet från programmet bäst stämde överens med våra 

egna resultat men då ingen säkerhet fanns på att de manuella värdena faktiskt stämde överens 

med det en väldigt erfaren affärsprocess-modellerare skulle satt så skulle det förmodligen inte bli 

optimalt för generella fall utan mer optimalt för det här specifika exemplet. Vi noterade under 

experimentet att olika människor inte delar uppfattningen om vad det är som gör två modeller 

lika. En del prioriterade struktur, andra innehåll i noder, medan andra prioriterade output från 

modellerna. 

 

Vi valde att utlämna bl.a. beteendemässig jämförelse dels på grund av tidsbrist och då denna 

tenderar att ge ett liknande svar som strukturell jämförelse fast den är betydligt mer komplicerad 

att implementera.  

 

9.1 Framtida arbete 

Något som man skulle kunna forska mer om är problemet med ord görs om felaktigt till sin 

grundform. Det finns idag ingen algoritm eller metod som vi känner till som tar ett ord och gör 

om det till grundform genom att faktiskt titta på vad det är för ord. Det finns Porter Stemming 

algoritmen som tar ett ord och tar bort ändelsen, exempelvis ”ning” i ”running”, men algoritmen 

kollar inte på ordets faktiska betydelse eller till vilket “grundord” ordet är kopplat, utan följer 

endast grundläggande regler för att göra om ordet. En sådan algoritm hade kunnat öka 

trovärdigheten för resultatet och samtidigt ökat mjukvarans möjlighet att sätta likhetsvärden som 

överensstämmer med en människas uppfattning. 

 

Man kan diskutera om man bör mäta likhet mellan modeller linjärt, som vi gör i studien. 

Exempelvis är ett par av modeller med ett likhetsvärde på 0,8 dubbelt så lika som ett par med 

0,4? 
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Vi anser att det kan finnas behov av att forska inom viktningen av de olika jämförelsemetoderna. 

Mer forskning inom området hade gjort det enklare att veta vilken viktning som generellt är 

“bäst” och även gett en insikt i hur man bör vikta i olika situationer. I Dijkman R, Dumas M, van 

Dongen B, Käärik R & Mendling J. (2011) nämner dem att dem experimentellt kommit fram till 

att wi = 1.0 och ws = 0.75 är lämpliga värden att använda inom de semantiska jämförelserna, det 

hade varit lämpligt att även ställa upp experiment där man försöker komma fram till en bra 

generell viktning mellan de olika jämförelsemetoderna med. 

 

Något som hade underlättat för framtida forskning är om det fanns en databas med modeller och 

likhetsvärden mellan modellerna som är satta av människor. Detta skulle resultera i att ny 

forskning av liknande slag som denna, skulle kunna utnyttja likhetsvärdena. Men också att 

förtroendet för värdena man jämför mot skulle vara mycket högre om de kom från en erkänt bra 

källa. 

 

Man skulle även för att kunna förbättra prestandan på programmet genom att utföra de optimala 

mappningarna mellan noder i modellerna på ett mer effektivt sätt, t.ex. så använder sig Dijkman 

R, Dumas M & Garca-Bañuelos L. (2009). bl.a. av A* algoritmen för att finna en optimal 

lösning som dem visat genom experiment är väldigt snabbt jämfört med den “naiva” lösning vi 

har valt att använda. 

 

 

  



- 60 - 

 

 

10 Referenser 
Roseman M (2006). Potential pitfalls of process modeling: part A 

Dijkman R, Dumas M, van Dongen B, Käärik R & Mendling J. (2011). Similarity of business 

process models: Metrics and evaluation. 

van Dongen B, Dijkman R & Mendling J. (2007). Measuring Similarity between Business 

Process Models 

Rittgen P. (2011). Business Process Model Similarity as a Proxy for Group Consensus. 

Recker J. (2008). BPMN Modeling – Who, Where, How and Why 

White S. (2004). Introduction to BPMN 

Levenshtein V. (1966). Binary code capable of correcting deletions, insertions and reversals, 

Cybernetics and Control Theory. 

Porter M.F. (1980). An algorithm for suffix stripping. 

Dijkman R, Dumas M & Garca-Bañuelos L. (2009). Graph Matching Algorithms for Business 

Process Model Similarity Search 

Ehrig, Koschmider & Oberweis. (2007). Measuring Similarity between Semantic Business 

Process Models 

Höst M, Regnell B & Runeson P. (2006). Att genomföra examensarbete 

  



- 61 - 

 

 

 

Bilagor 
Tyvärr är modellerna så pass stora att skärpan inte blir helt optimal. Dock ser man i alla fall 

fortfarande strukturen och viss text går fortfarande att tyda. 

Bilaga 1: Modeller i Grupp 1 

G1M1 
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G1M2 
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G1M3 
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G1M4 
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Bilaga 2: Modeller i Grupp 2 

G2M1 
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G2M2 
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G2M3 

 



- 68 - 

 

 

G2M4 
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Bilaga 3: Modeller i Grupp 3 

G3M1 
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G3M2 
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G3M3 
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G3M4 
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Bilaga 4: Modeller i Grupp 4 

G4M1 
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G4M2 
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G4M3 
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G4M4 
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Bilaga 5: Modeller i Grupp 5 

G5M1 

 
 

G5M2 

 
 

G5M3 

 
 

G5M4 
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Bilaga 6: Kodlistning 

Koden listas enligt paketindelning och filnamn för att göra det så enkelt som möjligt att förstå 

vilken kod som hör vart 

 

Paket: comparisionAndResults 

AModelComparer 

package comparisionAndResults; 

 

import java.util.ArrayList; 

 

import ModelRepresentations.Model; 

 

public abstract class AModelComparer { 

    public abstract ResultValueMatrix getSyntacticValue(ArrayList<Model> 

modelsToCompare); 

    public abstract ResultValueMatrix getSemanticValue(ArrayList<Model> 

modelsToCompare); 

    public abstract ResultValueMatrix getStructuralValue(ArrayList<Model> 

modelsToCompare); 

    public abstract ResultValueMatrix getBehavioralValue(ArrayList<Model> 

modelsToCompare); 

     

    public abstract ResultValueMatrix getTotalValue(ArrayList<Model> 

modelsToCompare); 

} 

 

FloatResultValue 
package comparisionAndResults; 

 

public class FloatResultValue extends ResultValue{ 

    float value; 

     

    public FloatResultValue(float value){ 

        this.value = value; 

    } 

} 

 

GenericResultValue 

package comparisionAndResults; 

 

public class GenericResultValue<T> extends ResultValue{ 

    T value; 

     

    public GenericResultValue(T value){ 

        this.value = value; 

    } 

     

    public void setValue(T value){ 

        this.value = value; 

    } 
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    public T getValue(){ 

        return this.value; 

    } 

} 

 

GraphEditDistanceData 

package comparisionAndResults; 

 

import java.util.HashMap; 

import java.util.Iterator; 

 

import ModelRepresentations.NodesAndValues; 

 

/** 

 * The datastructure used to hold the result from the graph-edit distance 

algorithm implemented in ModelComparer.java 

 * @author Mattis 

 * 

 */ 

public class GraphEditDistanceData { 

    private float IADNodes = 0.0f; // inserted and deleted nodes 

    private float IADEdges = 0.0f; // inserted and deleted edges 

    private float SubNodes = 0.0f; // substituted nodes 

    private float mappedNodesTotal = 0.0f; // result of summing 1 - the 

syntactic-similarity for each mapped node pair 

    private HashMap<String, NodesAndValues> mapping; 

    /** 

     * creates an instance of the GraphEditDistanceData class 

     * @param iADNodes the number of inserted and deleted nodes 

     * @param iADEdges the number of inserted and deleted edges 

     * @param subNodes the number of substituted nodes 

     */ 

    public GraphEditDistanceData(float iADNodes, float iADEdges, float 

subNodes) { 

        IADNodes = iADNodes; 

        IADEdges = iADEdges; 

        SubNodes = subNodes; 

    } 

     

    /** 

     * creates an instance of the GraphEditDistanceData class 

     * @param iADNodes the number of inserted and deleted nodes 

     * @param iADEdges the number of inserted and deleted edges 

     * @param subNodes the number of substituted nodes 

     * @param mappedNodesTotal the result of summing 1 - the syntactic-

similarity for each mapped node pair 

     */ 

    public GraphEditDistanceData(float iADNodes, float iADEdges, 

            float subNodes, float mappedNodesTotal) { 

        super(); 

        IADNodes = iADNodes; 

        IADEdges = iADEdges; 

        SubNodes = subNodes; 

        this.mappedNodesTotal = mappedNodesTotal; 
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    } 

     

     

 

    public GraphEditDistanceData(float iADNodes, float iADEdges, 

            float subNodes, float mappedNodesTotal, 

            HashMap<String, NodesAndValues> mapping) { 

        IADNodes = iADNodes; 

        IADEdges = iADEdges; 

        SubNodes = subNodes; 

        this.mappedNodesTotal = mappedNodesTotal; 

        this.mapping = mapping; 

    } 

 

    /** 

     * gets the number of inserted and deleted nodes 

     * @return the number of inserted and deleted nodes 

     */ 

    public float getIADNodes() { 

        return IADNodes; 

    } 

     

    /** 

     * sets the number of inserted and deleted nodes 

     * @param iADNodes is the number of inserted and deleted nodes 

     */ 

    public void setIADNodes(float iADNodes) { 

        IADNodes = iADNodes; 

    } 

     

    /** 

     * gets the number of inserted and deleted edges 

     * @return the number of inserted and deleted edges 

     */ 

    public float getIADEdges() { 

        return IADEdges; 

    } 

     

    /** 

     * sets the number of inserted and deleted edges 

     * @param iADEdges the number of inserted and deleted edges 

     */ 

    public void setIADEdges(float iADEdges) { 

        IADEdges = iADEdges; 

    } 

     

    /** 

     * gets the number of substituted nodes 

     * @return the number of substituted nodes 

     */ 

    public float getSubNodes() { 

        return SubNodes; 

    } 

     

    /** 

     * sets the number of substituted nodes 
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     * @param subNodes the number of substituted nodes 

     */ 

    public void setSubNodes(float subNodes) { 

        SubNodes = subNodes; 

    } 

     

    /** 

     * gets the result of summing 1 - the syntactic-similarity for each 

mapped node pair 

     * @return the mapped nodes total 

     */ 

    public float getMappedNodesTotal() { 

        return mappedNodesTotal; 

    } 

     

    /** 

     * sets the result of summing 1 - the syntactic-similarity for each 

mapped node pair 

     * @param mappedNodesTotal 

     */ 

        public void setMappedNodesTotal(float mappedNodesTotal) { 

        this.mappedNodesTotal = mappedNodesTotal; 

    } 

     

     

     

    public HashMap<String, NodesAndValues> getMapping() { 

        return mapping; 

    } 

 

    public void setMapping(HashMap<String, NodesAndValues> mapping) { 

        this.mapping = mapping; 

    } 

 

    @Override 

    public String toString(){ 

        String temp = "SBV: " + SubNodes + " subTotal: " + mappedNodesTotal + 

"\n" + "SEV: " + IADEdges + " SNV: " + IADNodes; 

         

        temp = temp + "\n" + "Mapping: " + mappingString(); 

         

         

        return temp; 

    } 

     

     

    private String mappingString(){ 

        String tempString = ""; 

         

        Iterator<NodesAndValues> iterator = mapping.values().iterator(); 

        while(iterator.hasNext()){ 

            NodesAndValues navTemp = iterator.next(); 

            tempString = tempString + "\n" + navTemp.getNode1ID() + " - " + 

navTemp.getNode2ID(); 

        } 
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        return tempString; 

    } 

} 

 

 

IntResultValue 

package comparisionAndResults; 

 

public class IntResultValue extends ResultValue { 

    int value = 0; 

     

    public IntResultValue(int value){ 

        this.value = value; 

    } 

} 

 

ModelComparer 

package comparisionAndResults; 

 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Dictionary; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.HashSet; 

import java.util.Iterator; 

 

import updatedModels.Utils.Stemmer; 

import updatedModels.Utils.Utils; 

 

import ModelRepresentations.EdgeModelObject; 

import ModelRepresentations.Model; 

import ModelRepresentations.ModelObject; 

import ModelRepresentations.NodesAndValues; 

 

 

import edu.smu.tspell.wordnet.Synset; 

import edu.smu.tspell.wordnet.WordNetDatabase; 

 

public class ModelComparer extends AModelComparer { 

    private WordNetDatabase database; 

    private updatedModels.Utils.Utils utils; 

     

    private float weightIdentical = 1.0f; 

    private float weightSynonyms = 0.75f; 

     

    // threshold used by the graph-edit distance algorithm 

    private float graphEditDistanceThreshold = 1.0f; 

     

    // threshold used in syntactic and semantic comparision mapping 

    private float threshold = 0.0f; 

     

    // if the total of the weight exceeds 1 the weights will get a new value 

equals to approximately 1/3 of 1 
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    private float weightSNV = 0.25f; // the weight for the inserted and 

deleted nodes 

    private float weightSEV = 0.25f; // the weight for the inserted and 

deleted edges 

    private float weightSBV = 1.5f; // the weight for the substituted nodes 

     

     

    // the weights used to combine the individual comparision results to the 

totalresultvalue(total weight less then 1) 

    private float weightSyntactic = 0.3333f; 

    private float weightSemantic = 0.3333f; 

    private float weightStructural = 0.3333f; 

     

    /** 

     * Creates an instance of the ModelComparer class which extends the 

AModelCompararer class 

     */ 

    public ModelComparer(){ 

        String property = "C:\\Program Files (x86)\\WordNet\\2.1\\dict"; 

        System.setProperty("wordnet.database.dir", property); 

        database = WordNetDatabase.getFileInstance(); 

    } 

     

    /** 

     * Gets the syntactic value for all the models 

     */ 

    @Override 

    public ResultValueMatrix getSyntacticValue(ArrayList<Model> 

modelsToCompare) { 

        ResultValueMatrix rvm = new 

ResultValueMatrix(modelsToCompare.size()); 

         

        for(int i = 0; i < modelsToCompare.size()-1; i++){ 

            Model model1 = modelsToCompare.get(i); 

            ArrayList<ModelObject> m1Objects = 

model1.getAllModelObjectsExcludingEdges(); 

             

            for(int j = i+1; j < modelsToCompare.size(); j++){ 

                Model model2 = modelsToCompare.get(j); 

                ArrayList<ModelObject> m2Objects = 

model2.getAllModelObjectsExcludingEdges(); 

                // used to see which nodes are mapped to eachother 

                // String = nodeID, NodesAndValues = nodeID, nodeID, value 

between nodes. Store the values twice once foreach 

                // nodeID. 

                HashMap<String, NodesAndValues> mappedNodes = new 

HashMap<String, NodesAndValues>(); 

                 

                                // läggerr till levenshtein fler gånger om 

m1objektet är det stora som körs först 

                // kan vara så att dem dåliga/bra ligger i början och resten 

av värdena ignoreras då dem inte läggs till 

                // i totalsumman 

                // kan lägga till en nod så den mappas mot flera andra noder, 

kanske endast ska mappas en gång per model 
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                // om man endast ska mappa en nod en gång skulle man kunna 

använda sig av en HashMap så man kan göra 

                // kollen om en nod mappats i O(1) istället för att behöva 

loopa igenom listan med de redan tillagda noderna 

                // förmodligen kolla om det finns ett bättre värde och gör 

det det i den innersta for-loopen så                // tar man bort det gamla 

värdet från hashmapen och lägger till det nya 

                 

                 

                /* 

                 * Tolkning av nodematching similarity: 

                 * Jämför en nod med alla andra noder, hitta den nod som ger 

bäst värde över ett visst threshold som 

                 * inte har mappats tidigare såvida inte den har ett bättre 

värde annars ersätt den och mappa om den tidigare 

                 *  

                 */ 

                for(int x = 0; x < m1Objects.size(); x++){ 

                     

                     

//                  System.out.println("m1size = " + m1Objects.size()); 

                    for(int y = 0; y < m2Objects.size(); y++){ 

                        // calculates and save values here, to only compare 

nodes of the same types, use an if that 

                        // checks the stencil property of the ModelObject and 

only use the one's that is of the same type or 

                        // possibly only the one's that isn't in the list of 

types not to use 

                        

if(!m1Objects.get(x).getStencil().equals(m2Objects.get(y).getStencil())) 

continue; 

                         

                        String m1Name = 

m1Objects.get(x).getProperties().get("\"name\""); 

                        if(m1Name == null){ 

                            continue; 

                        } 

                        m1Name = m1Name.substring(1, m1Name.length()-1); // 

used to remove "" 

                        String m2Name = 

m2Objects.get(y).getProperties().get("\"name\""); 

                        if(m2Name == null){ 

                            continue; 

                        } 

                        m2Name = m2Name.substring(1, m2Name.length()-1); 

                         

                        String resourceID1 = m1Objects.get(x).getUniqueID(); 

                        String resourceID2 = m2Objects.get(y).getUniqueID(); 

                        if(m1Name != null && m2Name != null){ 

                            float tempValue = getSyntacticValue(m1Name, 

m2Name); 

                             

                            if((mappedNodes.get(resourceID1) == null || 

tempValue > mappedNodes.get(resourceID1).getComparisonValue()) 

                                    && (mappedNodes.get(resourceID2) == null 

|| 
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                                    tempValue > 

mappedNodes.get(resourceID2).getComparisonValue()) && tempValue >= 

threshold){ 

                                NodesAndValues nav1 = 

mappedNodes.get(resourceID1); 

                                NodesAndValues nav2 = 

mappedNodes.get(resourceID2); 

                                // create a new NodesAndValues object and 

save the value for the two nodes  

                                NodesAndValues newValue = new 

NodesAndValues(resourceID1, resourceID2, tempValue); 

                                 

                                if(mappedNodes.get(resourceID1) != null && 

mappedNodes.get(resourceID2) != null){ 

                                    

mappedNodes.remove(resourceID1.equals(nav1.getNode1ID())? 

nav1.getNode2ID():nav1.getNode1ID()); 

                                    

mappedNodes.remove(resourceID2.equals(nav2.getNode1ID())? 

nav2.getNode2ID():nav2.getNode1ID()); 

                                    mappedNodes.put(resourceID1, newValue); 

                                    mappedNodes.put(resourceID2, newValue); 

                                    x = 0; // equals to restarting the outer 

for-loop to the first node again 

                                } else if(mappedNodes.get(resourceID1) != 

null){ 

                                    

mappedNodes.remove(resourceID1.equals(nav1.getNode1ID())? 

nav1.getNode2ID():nav1.getNode1ID()); 

                                    mappedNodes.put(resourceID1, newValue); 

                                    mappedNodes.put(resourceID2, newValue); 

                                    x = 0; 

                                } else if(mappedNodes.get(resourceID2) != 

null){ 

                                    

mappedNodes.remove(resourceID2.equals(nav2.getNode1ID())? 

nav2.getNode2ID():nav2.getNode1ID()); 

                                    mappedNodes.put(resourceID1, newValue); 

                                    mappedNodes.put(resourceID2, newValue); 

                                    x = 0; 

                                }else{ 

                                    mappedNodes.put(resourceID1, newValue); 

                                    mappedNodes.put(resourceID2, newValue); 

                                } 

                            } 

                        } 

                    } 

                     

                } 

                 

                // loop through all values in the hashmap and sum them, then 

to get the resulting "average" divide 

                // by the length of the hashmap 

                 

                float totalNodesValue = 0.0f; 
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                Iterator<NodesAndValues> iterator = 

mappedNodes.values().iterator(); 

                 

                while(iterator.hasNext()){ 

                    NodesAndValues nodesValue = iterator.next(); 

                    totalNodesValue += nodesValue.getComparisonValue(); 

                 

                ResultValue rv = new 

GenericResultValue<Float>((totalNodesValue)/(m1Objects.size() + 

m2Objects.size())); 

                rvm.addValueAt(i, j, rv); 

                rvm.addValueAt(j, i, rv); 

            } 

        } 

        return rvm; 

    } 

     

     

    /** 

     * splits the string using the - and then checks if the word is among the 

resulting words 

     * @param searchFor: the string to search for in the string searchIn 

     * @param searchIn: the string to search in for the string searchFor 

     * @return 

     */ 

    private boolean isStringInMappedToString(String searchFor, String 

searchIn){ 

        String[] sArray = searchIn.split("-"); 

        for(String s1 : sArray){ 

            if(s1.equals(searchFor)){ 

                return true; 

            } 

        } 

        return false; 

    } 

     

    /** 

     * gets the syntactic value between two labels 

     * @param the label of the first node 

     * @param the label of the second node 

     * @return the syntactic value 

     */ 

    public static float getSyntacticValue(String string1, String string2){ 

        float tempSyntactic = 1 - ((float)computeLevenshteinDistance(string1, 

string2) / 

                (float)Math.max(string1.length(), string2.length())); 

         

        if(Float.isNaN(tempSyntactic)){ // used when two empty nodes are 

compared against eachother 

            tempSyntactic = 1; 

        } 

        return tempSyntactic; 

    } 
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    /** 

     * Gets the semantic values for all the models 

     */ 

    @Override 

    public ResultValueMatrix getSemanticValue(ArrayList<Model> 

modelsToCompare) { 

        ResultValueMatrix rvm = new 

ResultValueMatrix(modelsToCompare.size()); 

        float threshold = 0.0f; 

         

        for(int i = 0; i < modelsToCompare.size()-1; i++){ 

            Model model1 = modelsToCompare.get(i); 

            ArrayList<ModelObject> m1Objects = 

model1.getAllModelObjectsExcludingEdges(); 

             

            for(int j = i+1; j < modelsToCompare.size(); j++){ 

                Model model2 = modelsToCompare.get(j); 

                ArrayList<ModelObject> m2Objects = 

model2.getAllModelObjectsExcludingEdges(); 

                // used to see which nodes are mapped to eachother 

                // String = nodeID, NodesAndValues = nodeID, nodeID, value 

between nodes. Store the values twice once foreach 

                // nodeID. 

                HashMap<String, NodesAndValues> mappedNodes = new 

HashMap<String, NodesAndValues>(); 

                 

                // läggerr till levenshtein fler gånger om m1objektet är det 

stora som körs först 

                // kan vara så att dem dåliga/bra ligger i början och resten 

av värdena ignoreras då dem inte läggs till 

                // i totalsumman 

                // kan lägga till en nod så den mappas mot flera andra noder, 

kanske endast ska mappas en gång per model 

                // om man endast ska mappa en nod en gång skulle man kunna 

använda sig av en HashMap så man kan göra 

                // kollen om en nod mappats i O(1) istället för att behöva 

loopa igenom listan med de redan tillagda noderna 

                // förmodligen kolla om det finns ett bättre värde och gör 

det det i den innersta for-loopen så                // tar man bort det gamla 

värdet från hashmapen och lägger till det nya 

                 

                 

                /* 

                 * Tolkning av nodematching similarity: 

                 * Jämför en nod med alla andra noder, hitta den nod som ger 

bäst värde över ett visst threshold som 

                 * inte har mappats tidigare såvida inte den har ett bättre 

värde annars ersätt den och mappa om den tidigare 

                 *  

                 */ 

                for(int x = 0; x < m1Objects.size(); x++){ 

                     

                     

//                  System.out.println("m1size = " + m1Objects.size()); 

                    for(int y = 0; y < m2Objects.size(); y++){ 



- 88 - 

 

 

                        // calculates and save values here, to only compare 

nodes of the same types, use an if that 

                        // checks the stencil property of the ModelObject and 

only use the one's that is of the same type or 

                        // possibly only the one's that isn't in the list of 

types not to use 

                        

if(!m1Objects.get(x).getStencil().equals(m2Objects.get(y).getStencil())) 

continue; 

                         

                        String m1Name = 

m1Objects.get(x).getProperties().get("\"name\""); 

                        if(m1Name == null){ 

                            continue; 

                        } 

                        m1Name = m1Name.substring(1, m1Name.length()-1); 

                        String m2Name = 

m2Objects.get(y).getProperties().get("\"name\""); 

                        if(m2Name == null){ 

                            continue; 

                        } 

                        m2Name = m2Name.substring(1, m2Name.length()-1); 

                         

                        String resourceID1 = m1Objects.get(x).getUniqueID(); 

                        String resourceID2 = m2Objects.get(y).getUniqueID(); 

                        if(m1Name != null && m2Name != null){ 

                            float tempValue = semanticSimilarity(m1Name, 

m2Name); 

                             

                            if((mappedNodes.get(resourceID1) == null || 

tempValue > mappedNodes.get(resourceID1).getComparisonValue()) 

                                    && (mappedNodes.get(resourceID2) == null 

|| 

                                    tempValue > 

mappedNodes.get(resourceID2).getComparisonValue()) && tempValue >= 

threshold){ 

                                NodesAndValues nav1 = 

mappedNodes.get(resourceID1); 

                                NodesAndValues nav2 = 

mappedNodes.get(resourceID2); 

                                // create a new NodesAndValues object and 

save the value for the two nodes  

                                NodesAndValues newValue = new 

NodesAndValues(resourceID1, resourceID2, tempValue); 

                                 

                                if(mappedNodes.get(resourceID1) != null && 

mappedNodes.get(resourceID2) != null){ 

                                    

mappedNodes.remove(resourceID1.equals(nav1.getNode1ID())? 

nav1.getNode2ID():nav1.getNode1ID()); 

                                    

mappedNodes.remove(resourceID2.equals(nav2.getNode1ID())? 

nav2.getNode2ID():nav2.getNode1ID()); 

                                    mappedNodes.put(resourceID1, newValue); 

                                    mappedNodes.put(resourceID2, newValue); 
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                                    x = 0; // equals to restarting the outer 

for-loop to the first node again 

                                } else if(mappedNodes.get(resourceID1) != 

null){ 

                                    

mappedNodes.remove(resourceID1.equals(nav1.getNode1ID())? 

nav1.getNode2ID():nav1.getNode1ID()); 

                                    mappedNodes.put(resourceID1, newValue); 

                                    mappedNodes.put(resourceID2, newValue); 

                                    x = 0; 

                                } else if(mappedNodes.get(resourceID2) != 

null){ 

                                    

mappedNodes.remove(resourceID2.equals(nav2.getNode1ID())? 

nav2.getNode2ID():nav2.getNode1ID()); 

                                    mappedNodes.put(resourceID1, newValue); 

                                    mappedNodes.put(resourceID2, newValue); 

                                    x = 0; 

                                }else{ 

                                    mappedNodes.put(resourceID1, newValue); 

                                    mappedNodes.put(resourceID2, newValue); 

                                } 

                            } 

                        } 

                    } 

                     

                } 

                 

                // loop through all values in the hashmap and sum them, then 

to get the resulting "average" divide 

                // by the length of the hashmap 

                 

                float totalNodesValue = 0.0f; 

                 

                 

                 

                Iterator<NodesAndValues> iterator = 

mappedNodes.values().iterator(); 

                 

                while(iterator.hasNext()){ 

                    NodesAndValues nodesValue = iterator.next(); 

                    totalNodesValue += nodesValue.getComparisonValue(); 

                } 

                ResultValue rv = new 

GenericResultValue<Float>((totalNodesValue)/(m1Objects.size() + 

m2Objects.size())); 

                rvm.addValueAt(i, j, rv); 

                rvm.addValueAt(j, i, rv); 

            } 

        } 

        return rvm; 

    } 

     

      

    /** 

     * returns the semantic similarity between two labels 
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     * based on the assumption that |s(w1, w2)| == |s(w2, w1)| 

     * @param s1 the first label 

     * @param s2 the second label 

     * @return the semantic similarity between the two labels 

     */ 

    public float semanticSimilarity(String s1, String s2){ 

        String[] sa1 = splitAndStemWord(s1); 

        String[] sa2 = splitAndStemWord(s2); 

        int numberOfSynonymsMatch = numberOfSynonymsMatching(sa1, sa2); 

        return (2 * weightIdentical * numberOfMatching(sa1, sa2) + 

weightSynonyms*(numberOfSynonymsMatch*2)) 

                / (sa1.length + sa2.length); 

    } 

     

    /** 

     * returns all the strings in the stringArray in their stem-form 

     * @param stringArray the strings to stem 

     * @return a string array of the stemmed strings 

     */ 

    public String[] stemWords(String[] stringArray){ 

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

            stringArray[i] = stemForm(stringArray[i]); 

        } 

         

        return stringArray; 

    } 

     

    // splits the string at white-spaces and remove frequently occuring words 

such as "a", "an", "for" etc. 

        public String[] splitWord(String word){ 

             

            word = word.replaceAll("^the\\s", ""); 

            word = word.replaceAll("^a\\s", ""); 

            word = word.replaceAll("^an\\s", ""); 

            word = word.replaceAll("^and\\s", ""); 

            word = word.replaceAll("^for\\s", ""); 

            word = word.replaceAll("^was\\s", ""); 

             

            word = word.replaceAll("\\s+the\\s+", " "); 

             

             

             

            word = word.replaceAll("[^a-z0-9]a[^a-z0-9]", " "); 

            word = word.replaceAll("[^a-z0-9]an[^a-z0-9]", " "); 

            word = word.replaceAll("[^a-z0-9]and[^a-z0-9]", " "); 

            word = word.replaceAll("[^a-z0-9]was[^a-z0-9]", " "); 

            word = word.replaceAll("[^a-z0-9]for[^a-z0-9]", " "); 

            word = word.replaceAll("\\s+", " "); 

             

            String[] stringArray = word.split("\\s"); 

             

             

            return stringArray; 

        } 

     

     /** 
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      * splits the string at white-spaces and remove frequently occuring 

words such as "a", "an", "for" etc. 

      * also returns the words in stem-form 

      * w in the formula 

      * @param word the string to split and stem 

      * @return the resulting strings of splitting and stemming the string 

      */ 

    public String[] splitAndStemWord(String word){ 

         

        word = word.replaceAll("^the\\s", ""); 

        word = word.replaceAll("^a\\s", ""); 

        word = word.replaceAll("^an\\s", ""); 

        word = word.replaceAll("^and\\s", ""); 

        word = word.replaceAll("^for\\s", ""); 

        word = word.replaceAll("^was\\s", ""); 

         

        word = word.replaceAll("\\s+the\\s+", " "); 

         

//      word.replaceAll does not remove duplicate words directly following 

each-other so this solution does 

//      use the same on a, an and for if one wants to make sure that there is 

no immediate duplicates there either 

         

         

        word = word.replaceAll("[^a-z0-9]a[^a-z0-9]", " "); 

        word = word.replaceAll("[^a-z0-9]an[^a-z0-9]", " "); 

        word = word.replaceAll("[^a-z0-9]and[^a-z0-9]", " "); 

        word = word.replaceAll("[^a-z0-9]was[^a-z0-9]", " "); 

        word = word.replaceAll("[^a-z0-9]for[^a-z0-9]", " "); 

        word = word.replaceAll("\\s+", " "); 

         

        String[] stringArray = word.split("\\s"); 

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

            stringArray[i] = stemForm(stringArray[i]); 

        } 

         

        return stringArray; 

    } 

     

    /** 

     * returns a string in stem-form 

     * @param unStemmed the unstemmed word 

     * @return the stem-form of the unstemmed word 

     */ 

    public String stemForm(String unStemmed){ 

        Stemmer stemmer = new Stemmer(); 

        stemmer.add(unStemmed); 

        stemmer.stem(); 

         

        return stemmer.toString(); 

    } 

     

    /** 

     * returns the number of words that matches in the two String-

arrays(identical words) 

     * @param sa1 the first string-array 
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     * @param sa2 the second string-array 

     * @return the number of matching words between the two string arrays 

     */ 

    public int numberOfMatching(String[] sa1, String[] sa2){ 

        int numberOfMatches = 0; 

        for(int i = 0; i < sa1.length; i++){ 

            for(int j = 0; j < sa2.length; j++){ 

                if(sa1[i].equals(sa2[j])){ 

                    numberOfMatches++; 

                } 

            } 

        } 

        return numberOfMatches; 

    } 

     

    /** 

     * returns the number of synonyms for the words in sa1 that matches the 

words in sa2(synonym matches, not identical) 

     * @param sa1 the first string array 

     * @param sa2 the second string array 

     * @return returns the number of synonyms matching 

     */ 

    public int numberOfSynonymsMatching(String[] sa1, String[] sa2){ 

        int numberOfMatches = 0; 

        for(int i = 0; i < sa1.length; i++){ 

            for(int j = 0; j < sa2.length; j++){ 

                if(wordMatchesSynonymsFor(sa1[i], sa2[j])){ 

                    numberOfMatches++; 

                } 

            } 

        } 

        return numberOfMatches; 

    } 

     

    /** 

     * returns true if the word exists among the synonyms for 

wordToGetSynonymsFor 

     * @param word the word to see if it exist among the synonyms for the 

string wordToGetSynonymsFor 

     * @param wordToGetSynonymsFor the word to get synonyms for 

     * @return true if the word is among the synonym words, false otherwise 

     */ 

    public boolean wordMatchesSynonymsFor(String word, String 

wordToGetSynonymsFor){ 

        ArrayList<String> synonyms = getSynonymes(wordToGetSynonymsFor); 

        for(String synonym : synonyms){ 

            if(synonym.equals(word) && !wordToGetSynonymsFor.equals(word)){ 

                return true; 

            } 

        } 

        return false; 

    } 

     

    // TODO: perhaps not necessary 

    private static int intersectionLength(String s1, String s2){ 
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        HashSet<Character> h1 = new HashSet<Character>(), h2 = new 

HashSet<Character>(); 

        for(int i = 0; i < s1.length(); i++)                                             

        { 

          h1.add(s1.charAt(i)); 

        } 

        for(int i = 0; i < s2.length(); i++) 

        { 

          h2.add(s2.charAt(i)); 

        } 

        h1.retainAll(h2); 

        Character[] res = h1.toArray(new Character[0]); 

         

        return res.length; 

    } 

     

    /** 

     * Gets the structural value for the models 

     */ 

    @Override 

    public ResultValueMatrix getStructuralValue(ArrayList<Model> 

modelsToCompare) { 

        ResultValueMatrix rvm = new 

ResultValueMatrix(modelsToCompare.size()); 

        for(int i = 0; i < modelsToCompare.size()-1; i++){ 

            for(int j = i+1; j < modelsToCompare.size(); j++){ 

                ResultValue rv = structuralValue(modelsToCompare.get(i), 

modelsToCompare.get(j)); 

                rvm.addValueAt(i, j, rv); 

                rvm.addValueAt(j, i, rv); 

            } 

        } 

         

        return rvm; 

    } 

     

    /** 

     * gets the structuralvalue for the two models 

     * @param model1 the first model 

     * @param model2 the second model 

     * @return the resulting value between the two models as a ResultValue 

     */ 

    private ResultValue structuralValue(Model model1, Model model2){ 

        return new 

GenericResultValue<Float>(getGraphEditDistanceSimilarity(model1, model2)); 

    } 

     

    /** 

     * Gets the graph-edit-distance for the two models 

     *  

     *  

     *  

     * mg algoritm: 

     * hitta b䳴a mappningen med ett visst threshold(mappa om om det finns b䴴
re mappning) 
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     * alla noder i den sta modellen som inte mappats kan betraktas som 

borttagna(tills modellerna 䲠lika stora?) 

     * eller om man bara tar och r䫮ar alla noder som inte mappats och dessa 

adderar 1 till sn 

     *  

     *  

     * kanter: 

     * om det finns en kant mellan tv 堮 oder i den ena grafen s 堡 nser vi att 

kanten finns i den andra grafen om och endast 

     * om noderna i den grafen 䲠mappad till noderna i den fgrafen och det 

finns en kant mellan noderna. Annars betraktar 

     * vi kanten antingen borttagen eller insatt(se +1). 

     *  

     *  

     * @param model1 the first model 

     * @param model2 the second model 

     * @return the distance value 

     */ 

    public GraphEditDistanceData getGraphEditDistance(Model model1, Model 

model2){ 

        float insertedAndDeletedNodes = 0.0f; 

        float insertedAndDeletedEdges = 0.0f; 

         

        ArrayList<ModelObject> minObjects = 

model1.getAllModelObjectsExcludingEdges(); 

        ArrayList<ModelObject> maxObjects = 

model2.getAllModelObjectsExcludingEdges(); 

         

        ArrayList<EdgeModelObject> minEdgeObjects = model1.getAllEdges(); 

        ArrayList<EdgeModelObject> maxEdgeObjects = model2.getAllEdges(); 

         

        HashMap<String, NodesAndValues> mappedNodes = new HashMap<String, 

NodesAndValues>(); 

         

        for(int i = 0; i < minObjects.size(); i++){ 

            ModelObject minObject = minObjects.get(i); 

            for(ModelObject maxObject : maxObjects){ 

                if(minObject.getStencil().equals(maxObject.getStencil())){ 

                    String maxName = 

maxObject.getProperties().get("\"name\""); 

                    String minName = 

minObject.getProperties().get("\"name\""); 

                     

                    // may cause two nodes not to be mapped to eachother that 

are identical 

                    if(maxName == null && minName == null && 

mappedNodes.get(minObject.getUniqueID()) == null &&  

                            mappedNodes.get(maxObject.getUniqueID()) == 

null){ 

                        NodesAndValues newValue = new 

NodesAndValues(minObject.getUniqueID(), maxObject.getUniqueID(), 1.0f); 

                        // map 

                        mappedNodes.put(minObject.getUniqueID(), newValue); 

                        mappedNodes.put(maxObject.getUniqueID(), newValue); 

                    } 
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                    else if(maxName == null || minName == null){ 

                        continue; 

                    }else{ 

                     

                float syntacticValue = 

getSyntacticValue(minObject.getProperties().get("\"name\""), 

                        maxObject.getProperties().get("\"name\"")); 

                 

                if((mappedNodes.get(minObject.getUniqueID()) == null || 

syntacticValue > 

mappedNodes.get(minObject.getUniqueID()).getComparisonValue()) 

                        && (mappedNodes.get(maxObject.getUniqueID()) == null 

|| 

                        syntacticValue > 

mappedNodes.get(maxObject.getUniqueID()).getComparisonValue()) && 

syntacticValue >= graphEditDistanceThreshold){ 

                    NodesAndValues nav1 = 

mappedNodes.get(minObject.getUniqueID()); 

                    NodesAndValues nav2 = 

mappedNodes.get(maxObject.getUniqueID()); 

                    // create a new NodesAndValues object and save the value 

for the two nodes  

                    NodesAndValues newValue = new 

NodesAndValues(minObject.getUniqueID(), maxObject.getUniqueID(), 

syntacticValue); 

                     

                    if(nav1 != null){ 

                        mappedNodes.remove(nav1.getNode1ID()); 

                        mappedNodes.remove(nav1.getNode2ID()); 

                    } 

                    if(nav2 != null){ 

                        mappedNodes.remove(nav2.getNode1ID()); 

                        mappedNodes.remove(nav2.getNode2ID()); 

                    } 

                     

                    mappedNodes.put(minObject.getUniqueID(), newValue); 

                    mappedNodes.put(maxObject.getUniqueID(), newValue); 

                     

                    i = 0; // equals to restarting the outer for-loop to the 

first node again 

                    } 

                    } 

                } 

            } 

        } 

         

        for(ModelObject minObject : minObjects){ 

            if(mappedNodes.get(minObject.getUniqueID()) == null){ 

                insertedAndDeletedNodes++; 

            } 

        } 

         

        for(ModelObject maxObject : maxObjects){ 

            if(mappedNodes.get(maxObject.getUniqueID()) == null){ 

                insertedAndDeletedNodes++; 

            } 
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        } 

         

         

         

        for(EdgeModelObject minEdge : minEdgeObjects){ 

            if(mappedNodes.get(minEdge.getFrom().getUniqueID()) == null || 

mappedNodes.get(minEdge.getTo().getUniqueID()) == null){ 

                insertedAndDeletedEdges++; 

            } 

        } 

         

         

        for(EdgeModelObject maxEdge : maxEdgeObjects){ 

            if(mappedNodes.get(maxEdge.getFrom().getUniqueID()) == null || 

mappedNodes.get(maxEdge.getTo().getUniqueID()) == null){ 

                insertedAndDeletedEdges++; 

            } 

        } 

         

        float mappedNodesTotal = 0.0f; 

        Iterator<NodesAndValues> iterator = mappedNodes.values().iterator(); 

        while(iterator.hasNext()){ 

            NodesAndValues navTemp = iterator.next(); 

            mappedNodesTotal += 2 * (1 - navTemp.getComparisonValue()); 

        } 

         

        return new GraphEditDistanceData(insertedAndDeletedNodes, 

insertedAndDeletedEdges, mappedNodes.size(), mappedNodesTotal, mappedNodes); 

    } 

     

     

    /** 

     * Gets the graph-edit distance similarity for the two models 

     *  

     * @param model1 the first Model 

     * @param model2 the second Model 

     * @return the graph-edit distance similarity as a float 

     */ 

    public float getGraphEditDistanceSimilarity(Model model1, Model model2){ 

        GraphEditDistanceData gedd = getGraphEditDistance(model1, model2); 

        float snv = 0.0f; 

        float sev = 0.0f; 

        float sbv = 0.0f; 

         

         

        float snvDivider = (model1.getAllModelObjectsExcludingEdges().size() 

+ model2.getAllModelObjectsExcludingEdges().size()); 

        float sevDivider = (model1.getAllEdges().size() + 

model2.getAllEdges().size()); 

        float sbvDivider = (model1.getAllModelObjectsExcludingEdges().size() 

+ 

                model2.getAllModelObjectsExcludingEdges().size() - 

gedd.getSubNodes()); 
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        snv = gedd.getIADNodes()/snvDivider; 

         

        sev = gedd.getIADEdges()/sevDivider; 

         

        sbv = gedd.getMappedNodesTotal() / sbvDivider; 

        if(Float.isNaN(sbv) || sbv == 0.0f){ 

            return 1 - Utils.getAverage(new float[]{sev, snv}, 0.0f, 0); 

        }else{ 

 

        } 

         

        return 1 - Utils.getAverage(new float[]{sbv, sev, snv}, 0.0f, 0); 

    } 

     

    /** 

     * gets the average of the three numbers 

     * @param number1 

     * @param number2 

     * @param number3 

     * @return the average 

     */ 

    private float getAverage(float number1, float number2, float number3){ 

        return (number1 + number2 + number3) / 3.0f; 

    } 

     

     

     

     

     

     

    /** 

     * Gets the behavioralvalue for the models 

     */ 

    @Override 

    public ResultValueMatrix getBehavioralValue(ArrayList<Model> 

modelsToCompare) { 

        // TODO Auto-generated method stub 

        return null; 

    } 

     

    /** 

     * gets the weighted total value for the models 

     *  

     * get all the different values, for each cell in the tables add them 

together with the weights for each(sum of 1) 

     * to find the koncensus find the row with the highest total value 

     */ 

    @Override 

    public ResultValueMatrix getTotalValue(ArrayList<Model> modelsToCompare) 

{ 

        // TODO Auto-generated method stub 

         

        ResultValueMatrix totalRVM = new ResultValueMatrix(new 

ResultValue[modelsToCompare.size()][modelsToCompare.size()]); 
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        ResultValueMatrix syntacticRVM = 

this.getSyntacticValue(modelsToCompare); 

        ResultValueMatrix semanticRVM = 

this.getSemanticValue(modelsToCompare); 

        ResultValueMatrix structuralRVM = 

this.getStructuralValue(modelsToCompare); 

         

         

        if(weightSyntactic+weightSemantic+weightStructural > 1){ 

            weightSyntactic = 1f/3f; 

            weightSemantic = 1f/3f; 

            weightStructural = 1f/3f; 

        } 

         

         

         

        for(int i = 0; i < modelsToCompare.size(); i++){ 

            for(int j = 0; j < modelsToCompare.size(); j++){ 

                float syntacticValue = 

((GenericResultValue<Float>)syntacticRVM.getValueAt(i, j)).getValue(); 

                float semanticValue = 

((GenericResultValue<Float>)semanticRVM.getValueAt(i, j)).getValue(); 

                float structuralValue = 

((GenericResultValue<Float>)structuralRVM.getValueAt(i, j)).getValue(); 

                 

                totalRVM.addValueAt(i, j, new 

GenericResultValue<ValueContainer>(new ValueContainer(syntacticValue, 

semanticValue, 

                        structuralValue, (syntacticValue*weightSyntactic) + 

(semanticValue*weightSemantic) + 

                        (structuralValue * weightStructural)))); 

            } 

        } 

         

        float highestModelValue = 0.0f; 

        int maxIndex = -1; 

         

        for(int i = 0; i < modelsToCompare.size(); i++){ 

            float rowTotal = 0.0f; 

            for(int j = 0; j < modelsToCompare.size(); j++){ 

                rowTotal += 

((GenericResultValue<ValueContainer>)totalRVM.getValueAt(i, 

j)).getValue().getTotal(); 

            } 

 

            if(rowTotal > highestModelValue){ 

                highestModelValue = rowTotal; 

                maxIndex = i; 

            } 

        } 

        totalRVM.setConsensus(maxIndex); 

        totalRVM.setConsensusModel(modelsToCompare.get(maxIndex)); 

         

        return totalRVM; 

    } 
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    /** 

     * Gets the string-edit-distance for the two strings 

     * (place in Utils, maybe...) 

     * @param str1 the first label 

     * @param str2 the second label 

     * @return returns the string edit distance for the two strings 

     */ 

    public static int computeLevenshteinDistance(CharSequence str1, 

            CharSequence str2) { 

    int[][] distance = new int[str1.length() + 1][str2.length() + 1]; 

 

    for (int i = 0; i <= str1.length(); i++) 

            distance[i][0] = i; 

    for (int j = 1; j <= str2.length(); j++) 

            distance[0][j] = j; 

 

    for (int i = 1; i <= str1.length(); i++) 

            for (int j = 1; j <= str2.length(); j++) 

                    distance[i][j] = minimum( 

                                    distance[i - 1][j] + 1, 

                                    distance[i][j - 1] + 1, 

                                    distance[i - 1][j - 1] 

                                                    + ((str1.charAt(i - 1) == 

str2.charAt(j - 1)) ? 0 

                                                                    : 1)); 

 

        return distance[str1.length()][str2.length()]; 

    } 

     

    /** 

     * gets the smallest of the three values 

     * @param a value 1 

     * @param b value 2 

     * @param c value 3 

     * @return the smallest of the three(MIN(a, b, c)) 

     */ 

    private static int minimum(int a, int b, int c) { 

        return Math.min(Math.min(a, b), c); 

    } 

     

    /** 

     * Gets the synonyms for the word 

     * @param word the word to get synonyms for 

     * @return an arraylist with the synonyms 

     */ 

    public ArrayList<String> getSynonymes(String word){ 

        word = updatedModels.Utils.Utils.toLowerAndRemoveSpecial(word); 

        ArrayList<String> synonymes = new ArrayList<String>();  

 

        Synset[] synsets = database.getSynsets(word);  

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

            String[] test = synsets[i].getWordForms(); 

            for(int k = 0; k < test.length; k++){ 

                

if(!updatedModels.Utils.Utils.toLowerAndRemoveSpecial(test[k]).equals(word)){ 
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synonymes.add(updatedModels.Utils.Utils.toLowerAndRemoveSpecial(test[k])); 

                } 

            } 

        } 

        return synonymes; 

    } 

     

} 

ResultValue 

package comparisionAndResults; 

 

public abstract class ResultValue { 

     

} 

 

ResultValueMatrix 

package comparisionAndResults; 

 

import ModelRepresentations.Model; 

 

// TODO: Could use generics here instead of in GenericResultValue... might be 

better even although not a very sexy way 

public class ResultValueMatrix { 

    private ResultValue[][] resultMatrix; 

    private int consensus; 

    private Model consensusModel; 

     

    public ResultValueMatrix(int size){ 

        this.resultMatrix = new ResultValue[size][size]; 

        for(int i = 0; i < size; i++){ 

            for(int j = 0; j < size; j++){ 

                this.resultMatrix[i][j] = new 

GenericResultValue<Float>(1.0f); 

            } 

        } 

    } 

     

    public ResultValueMatrix(ResultValue[][] table){ 

        this.resultMatrix = table; 

    } 

     

    // TODO: ...  

    public void addValueAt(int x, int y, ResultValue value){ 

        this.resultMatrix[x][y] = value; 

    } 

     

    public ResultValue getValueAt(int x, int y){ 

        return resultMatrix[x][y]; 

    } 

     

    public ResultValue[][] getMatrix(){ 

        return resultMatrix; 

    } 
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    public int getConsensus() { 

        return consensus; 

    } 

 

    public void setConsensus(int consensus) { 

        this.consensus = consensus; 

    } 

 

    public Model getConsensusModel() { 

        return consensusModel; 

    } 

 

    public void setConsensusModel(Model consensusModel) { 

        this.consensusModel = consensusModel; 

    } 

     

     

} 
 

ValueContainer 

package comparisionAndResults; 

 

/** 

 * class for holding the values of the total comparison(excluding behavioral) 

 * @author Mattis 

 * 

 */ 

public class ValueContainer { 

    private float syntactic = 1.0f; 

    private float semantic = 1.0f; 

    private float structural = 1.0f; 

     

    private float total = 1.0f; 

 

    public ValueContainer(float syntactic, float semantic, float structural, 

float total) { 

        this.syntactic = syntactic; 

        this.semantic = semantic; 

        this.structural = structural; 

        this.total = total; 

    } 

 

    public float getSyntactic() { 

        return syntactic; 

    } 

 

    public void setSyntactic(float syntactic) { 

        this.syntactic = syntactic; 

    } 

 

    public float getSemantic() { 

        return semantic; 

    } 
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    public void setSemantic(float semantic) { 

        this.semantic = semantic; 

    } 

 

    public float getStructural() { 

        return structural; 

    } 

 

    public void setStructural(float structural) { 

        this.structural = structural; 

    } 

 

    public float getTotal() { 

        return total; 

    } 

 

    public void setTotal(float total) { 

        this.total = total; 

    } 

     

     

     

     

} 

 

Paket: fileIO 

AParser 

package fileIO; 

 

import ModelRepresentations.Model; 

 

public abstract class AParser { 

    public abstract Model readModelFromFile(String fileName); 

 

} 

 

ModelReader 

package fileIO; 

/** 

 * Class for reading the first models (from oryx) 

 * 

 */ 

 

import java.io.*; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.Scanner; 

 

import ModelRepresentations.Model; 

import ModelRepresentations.ModelObject; 

 

import updatedModels.Utils.Utils; 
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public class ModelReader extends AParser{ 

     

    public ModelReader(){ 

    } 

     

     

    public static HashMap<String, String> readModelDataFromFile(String 

fileName){ 

        Scanner scanner = null; 

        try { 

            scanner = new Scanner(new File(fileName)); 

        } catch (FileNotFoundException e) { 

            // TODO Auto-generated catch block 

            e.printStackTrace(); 

        } 

        // scanner.useDelimiter("\\{"); 

        HashMap<String, String> modelData = new HashMap<String, String>(); 

         

         

        while(scanner.hasNext()){ 

            // read a key-value pair and place it in the hashmap 

            String tempKey = scanner.next(); 

            if(scanner.hasNext()){ 

                String tempValue = scanner.next(); 

                System.out.println(tempKey + tempValue); 

                modelData.put(tempKey, tempValue); 

            } 

            // modelData.put(scanner.next(), scanner.next()); 

        }/**/ 

         

        return modelData; 

    } 

     

     

     

     

    /* 

     * Count the number of "{" and for each "{" you add one and for each "}" 

you subtract one. 

     */ 

    public Model readModelFromFile(String fileName){ 

        Scanner scanner = null; 

        Model model = null; 

         

        try { 

            scanner = new Scanner(new File(fileName)); 

        } catch (FileNotFoundException e) { 

            // TODO Auto-generated catch block 

            e.printStackTrace(); 

        } 

        HashMap<String, String> modelData = new HashMap<String, String>(); 

         

        String temp = scanner.nextLine(); 

         

        temp = temp.replaceAll("\\s", "_"); 

        temp = temp.replaceAll("\\{", " { "); 
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        temp = temp.replaceAll("\\}", " } ");/**/ 

        temp = temp.replaceAll("\\[", " [ "); 

        temp = temp.replaceAll("\\]", " ] "); 

        temp = temp.replaceAll("\\:", " : "); 

        temp = temp.replaceAll(",", " , "); 

         

        String[] tempArray = temp.split("\\s+"); 

        model = new Model(); 

        arrayToModel(model, tempArray, new int[]{0}, 0); 

         

         

        return model; 

    } 

     

     

    private static boolean arrayToModel(Model model, String[] stringArray, 

int[] currentIndex, int numberOfBracet){ 

//      System.out.println("stringArray: " + stringArray.length); 

        int numberOfBracets = 0; 

        while(true){ 

            if(currentIndex[0] >= stringArray.length){ 

                System.out.println("returning"); 

                return true; 

            } 

            ModelObject modelObject = new ModelObject(); 

             

             

            // read a single modelobject if there is a modelobject otherwise 

add a submodel and continue reading 

             

            if(stringArray[currentIndex[0]].equals("{")){ // missing "{" 

inside while-loop 

                currentIndex[0]++; 

                numberOfBracets++; 

                while(true){ 

                    if(stringArray[currentIndex[0]].equals("{")){ 

                        currentIndex[0]++; 

                        numberOfBracets++; 

                        modelObject = new ModelObject(); // probably 

overwrites the old modelobject before it is saved 

                    } else if(stringArray[currentIndex[0]].equals("}")){ 

                        currentIndex[0]++; 

                        numberOfBracets--; 

                        if(numberOfBracets == 0){ 

                            break; 

                        }  

                    } else if(stringArray[currentIndex[0]].equals("]")){ 

                        currentIndex[0] += 2; 

                        return false; 

                    } 

                     

                    if(stringArray[currentIndex[0]].equals(":")){ 

                        currentIndex[0]++; 

                    } 

                    

if(stringArray[currentIndex[0]].equals("\"resourceId\"")){ 
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                        modelObject.setUniqueID(Utils.getUniqueID()); 

                        

modelObject.setResourceID(stringArray[currentIndex[0]+2]); 

                        currentIndex[0] += 4; 

                    } 

                    

if(stringArray[currentIndex[0]].equals("\"properties\"")){ 

                        currentIndex[0]++; 

                        while(true){ 

                            if(stringArray[currentIndex[0]+1].equals(":")){ 

                                

modelObject.addProperties(stringArray[currentIndex[0]], 

stringArray[currentIndex[0]+2]); 

                                currentIndex[0] += 3; 

                            } 

                            else 

if(stringArray[currentIndex[0]].equals("}")){ 

                                currentIndex[0] += 2; 

                                break; 

                            }else{ 

                                currentIndex[0]++; 

                            } 

                        } 

                    } 

                     

                    if(stringArray[currentIndex[0]].equals("\"stencil\"")){ 

                        

modelObject.setStencil(stringArray[currentIndex[0]+5]); 

                        currentIndex[0] += 8; 

                    } 

                     

                     

                    if(compareStrings(stringArray[currentIndex[0]], 

"childShapes")){ 

                        if((stringArray[currentIndex[0]+2].equals("[")) && 

(stringArray[currentIndex[0]+3].equals("]"))){ 

                            currentIndex[0] +=5; 

                        }else{ 

                            // create another model and go down one level 

//                          System.out.println("adding submodel"); 

                            currentIndex[0] += 3; 

                            Model tempModel = new Model(); 

                            model.addToChildren(tempModel); 

                            if(arrayToModel(tempModel, stringArray, 

currentIndex, numberOfBracets)){ 

                                return true; 

                            } 

                        } 

                    } 

                     

                     

                    if(stringArray[currentIndex[0]].equals("\"outgoing\"")){ 

                        // enclosed within [{}], can contain several values 

                        currentIndex[0] += 3; 

                        while(true){ 
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if(stringArray[currentIndex[0]].equals("\"resourceId\"")){ 

 

                                

modelObject.addToOutgoing(stringArray[currentIndex[0]+2]); 

                                currentIndex[0] += 3; 

                            }else if(stringArray[currentIndex[0]].equals("}") 

|| stringArray[currentIndex[0]].equals("{") 

                                    || 

stringArray[currentIndex[0]].equals(",")){ 

                                currentIndex[0]++; 

                            }else{ 

                                currentIndex[0] += 2; 

                                break; 

                            } 

                        } 

                         

                    } 

                     

                    if(stringArray[currentIndex[0]].equals("\"bounds\"")){ 

                        int braceCount = 1; 

                        currentIndex[0] += 3; 

                        while(braceCount > 0){ 

                            if(stringArray[currentIndex[0]].equals("{")){ 

                                braceCount++; 

                            }else 

if(stringArray[currentIndex[0]].equals("}")){ 

                                braceCount--; 

                            } 

                            currentIndex[0]++; 

                        } 

                         

                        currentIndex[0]++; 

                    } 

                     

                    // TODO: save dockers if necessary 

                    if(stringArray[currentIndex[0]].equals("\"dockers\"")){ 

                        // error with }]} 

                        // read until matching [] 

                        // read until }] 

                        int bracketCount = 1; 

                        currentIndex[0] += 3; 

                        while(bracketCount > 0){ 

                            if(stringArray[currentIndex[0]].equals("[")){ 

                                bracketCount++; 

                            }else 

if(stringArray[currentIndex[0]].equals("]")){ 

                                bracketCount--; 

                            } 

                            currentIndex[0]++; 

                        } 

                        currentIndex[0]++; 

                    } 

                     

                    // always one resourceId in target it seems 

                    if(stringArray[currentIndex[0]].equals("\"target\"")){ 
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modelObject.setTarget(stringArray[currentIndex[0]+5]); 

                        currentIndex[0] += 8; 

                    } 

                     

                    if(stringArray[currentIndex[0]].equals(",") || 

stringArray[currentIndex[0]].equals(" ")){ 

 

                        currentIndex[0]++; 

                    } 

                     

                    

if(stringArray[currentIndex[0]].equals("\"stencilset\"")){ 

                        return true; 

                    } 

                     

                    if(modelObject.getResourceID() != null && 

!modelObject.getResourceID().equals("")){ 

                         

                        model.addModelObject(modelObject); 

                    } 

                } 

                     

                }else if(stringArray[currentIndex[0]].equals("]")){ 

                    currentIndex[0]++; 

                    return false; 

                }else{ 

                    currentIndex[0]++; 

                } 

            } 

             

             

        } 

     

         

    private static boolean compareStrings(String string1, String string2){ 

        try{ 

        for(int i = 0; i < 11; i++){ 

            if(string1.charAt(i+1) != string2.charAt(i)){ 

                return false; 

            } 

        } 

        return true; 

        }catch(Exception ex){ 

            return false; 

        } 

    } 

         

    } 

     

     

ModelReader2 

package fileIO; 

 

/** 
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 * Class for reading the models used during the experiment 

 * 

 */ 

import java.io.*; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.Scanner; 

 

import ModelRepresentations.Model; 

import ModelRepresentations.ModelObject; 

 

import updatedModels.Utils.Utils; 

 

public class ModelReader2 extends AParser{ 

     

    public ModelReader2(){ 

    } 

     

    /* 

     * Count the number of "{" and for each "{" you add one and for each "}" 

you subtract one. 

     *  

     * contains "labels", "formats", "offset"(probably an indication of the 

end of the file), "ssextensions", "stencilset"... 

     */ 

    public Model readModelFromFile(String fileName){ 

        Scanner scanner = null; 

        Model model = null; 

         

        try { 

            scanner = new Scanner(new File(fileName)); 

        } catch (FileNotFoundException e) { 

            // TODO Auto-generated catch block 

            e.printStackTrace(); 

        } 

        HashMap<String, String> modelData = new HashMap<String, String>(); 

         

        String temp = ""; 

        while(scanner.hasNext()){ 

            temp += scanner.nextLine(); 

 

        } 

         

        temp = temp.replaceAll("\\{", " { "); 

        temp = temp.replaceAll("\\}", " } ");/**/ 

        temp = temp.replaceAll("\\[", " [ "); 

        temp = temp.replaceAll("\\]", " ] "); 

        temp = temp.replaceAll("\\:", " : "); 

        temp = temp.replaceAll(",", " , "); 

         

         

         

        String[] tempArray = temp.split("\\s+"); 

        temp = RemoveSpaceBetweenQuotes(tempArray); 

        temp = temp.replaceAll("\\:", " : "); 

        tempArray = temp.split("\\s+"); 
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        System.out.println("temp: " + temp); 

        model = new Model(); 

        System.out.println("entering arrayToModel"); 

        arrayToModel(model, tempArray, new int[]{0}, 0); 

        System.out.println("done"); 

         

        return model; 

    } 

     

     

    public static String RemoveSpaceBetweenQuotes(String[] tempString){ 

        String newString = ""; 

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

             

            if(tempString[i].matches("\".*")){ // may match eg. "bounds" 

which may make it match the inner while's condition 

                // read until matching "" and replace spaces with _ 

                // first check so not the matching quote is in the string 

already and if it is not then 

                // read through the stringArray 

                if(tempString[i].matches("\"[^\"]*\"")){ 

                    newString = newString + " " + tempString[i]; 

                    continue; 

                }else if(tempString[i].matches("\"[^(\"|:)]*\"")){ 

                    System.out.println("skipping :"); 

                    System.exit(1); 

                    continue; 

                } 

                while(!tempString[i].matches("[^\"]*\"")){ 

                    System.out.println("match with " + tempString[i]); 

                    if(tempString[i].matches(":+")){ 

                        i++; 

                    }else{ 

                    newString = newString + tempString[i] + "_"; 

                    i++; 

                    } 

                } 

                newString = newString + tempString[i]; 

            }else{ 

                newString = newString + " " + tempString[i]; 

            } 

             

             

        } 

         

        return newString; 

    } 

     

    private static boolean arrayToModel(Model model, String[] stringArray, 

int[] currentIndex, int numberOfBracet){ 

//      System.out.println("stringArray: " + stringArray.length); 

        int numberOfBracets = 0; 

        int i = 0; 

        while(true){ 

            if(currentIndex[0] >= stringArray.length){ 

                System.out.println("returning"); 
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                return true; 

            } 

            ModelObject modelObject = new ModelObject(); 

             

             

            // read a single modelobject if there is a modelobject otherwise 

add a submodel and continue reading 

             

            if(stringArray[currentIndex[0]].equals("{")){ // missing "{" 

inside while-loop 

                currentIndex[0]++; 

                numberOfBracets++; 

                while(true){ 

                    System.out.println("cur: " + 

stringArray[currentIndex[0]]); 

                     

                     

                    if(stringArray[currentIndex[0]].equals("{")){ 

                        currentIndex[0]++; 

                        numberOfBracets++; 

                        modelObject = new ModelObject(); // probably 

overwrites the old modelobject before it is saved 

                    }else if(stringArray[currentIndex[0]].equals("}")){ 

                        currentIndex[0]++; 

                        numberOfBracets--; 

                        if(numberOfBracets == 0){ 

                            break; 

                        }else{ 

                            continue; 

                        } 

                    }else if(stringArray[currentIndex[0]].equals("]")){ 

                        currentIndex[0] += 2; 

                        return false; 

                    } 

                     

                    if(stringArray[currentIndex[0]].equals(":")){ 

 

                        currentIndex[0]++; 

                    } 

                     

                     

                    // TODO: save dockers if necessary 

                    if(stringArray[currentIndex[0]].equals("\"dockers\"")){ 

                        // error with }]} 

                        // read until matching [] 

                        // read until }] 

                        int bracketCount = 1; 

                        currentIndex[0] += 3; 

                        while(bracketCount > 0){ 

                            if(stringArray[currentIndex[0]].equals("[")){ 

                                bracketCount++; 

                            }else 

if(stringArray[currentIndex[0]].equals("]")){ 

                                bracketCount--; 

                            } 

                            currentIndex[0]++; 
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                        } 

                        currentIndex[0]++; 

                    } 

                     

                     

                    if(stringArray[currentIndex[0]].equals("\"bounds\"") || 

                            

stringArray[currentIndex[0]].equals("_\"bounds\"_")){ 

                        int braceCount = 1; 

                        currentIndex[0] += 3; 

                        while(braceCount > 0){ 

                            if(stringArray[currentIndex[0]].equals("{")){ 

                                braceCount++; 

                            }else 

if(stringArray[currentIndex[0]].equals("}")){ 

                                braceCount--; 

                            } 

                            currentIndex[0]++; 

                        } 

                         

                        currentIndex[0]++; 

                    } 

                     

                     

                    

if(stringArray[currentIndex[0]].equals("\"resourceId\"")){ 

 

                        modelObject.setUniqueID(Utils.getUniqueID()); 

                        

modelObject.setResourceID(stringArray[currentIndex[0]+2]); 

                        currentIndex[0] += 4; 

                    } 

                     

                    // always one resourceId in target it seems 

                    if(stringArray[currentIndex[0]].equals("\"target\"")){ 

                        

modelObject.setTarget(stringArray[currentIndex[0]+5]); 

                        currentIndex[0] += 8; 

                    } 

                     

                     

                     

                    if(compareStrings(stringArray[currentIndex[0]], 

"childShapes")){ 

                        if((stringArray[currentIndex[0]+2].equals("[")) && 

(stringArray[currentIndex[0]+3].equals("]"))){ 

                            currentIndex[0] +=5; 

                        }else{ 

                            // create another model and go down one level 

//                          System.out.println("adding submodel"); 

                            currentIndex[0] += 3; 

                            Model tempModel = new Model(); 

                            model.addToChildren(tempModel); 

                            if(arrayToModel(tempModel, stringArray, 

currentIndex, numberOfBracets)){ 

                                return true; 
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                            } 

                            

while(!stringArray[currentIndex[0]].equals("\"properties\"")){ 

                                currentIndex[0]++; 

                            } 

                        } 

                    } 

                     

                     

                     

                     

                    

if(stringArray[currentIndex[0]].equals("\"properties\"")){ 

                        currentIndex[0] += 3; 

                        while(true){ //  

                            if(stringArray[currentIndex[0]+1].matches(":") || 

stringArray[currentIndex[0]].equals("\"name\"")){ 

                                

modelObject.addProperties(stringArray[currentIndex[0]], 

stringArray[currentIndex[0]+2]); 

                                currentIndex[0] += 3; 

                            } 

                            else 

if(stringArray[currentIndex[0]].equals("}")){ 

                                currentIndex[0] += 2; 

                                break; 

                            }else{ 

                                System.out.println("passing on: " + 

stringArray[currentIndex[0]] + " with " + 

                                stringArray[currentIndex[0]+1] + "lenght: " + 

stringArray[currentIndex[0]+1].length() + "d"); 

                                currentIndex[0]++; 

                            } 

                        } 

                    } 

                     

                    if(stringArray[currentIndex[0]].equals("\"stencil\"")){ 

                        

modelObject.setStencil(stringArray[currentIndex[0]+5]); 

                        currentIndex[0] += 8; 

                    } 

                     

                    if(stringArray[currentIndex[0]].equals("\"outgoing\"")){ 

                        // enclosed within [{}], can contain several values 

                        currentIndex[0] += 3; 

                        while(true){ 

                            

if(stringArray[currentIndex[0]].equals("\"resourceId\"")){ 

                                

modelObject.addToOutgoing(stringArray[currentIndex[0]+2]); 

                                currentIndex[0] += 3; 

                            }else if(stringArray[currentIndex[0]].equals("}") 

|| stringArray[currentIndex[0]].equals("{") 

                                    || 

stringArray[currentIndex[0]].equals(",")){ 

                                currentIndex[0]++; 
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                            }else{ 

                                currentIndex[0] += 2; 

                                break; 

                            } 

                        } 

                         

                    } 

                     

                    if(stringArray[currentIndex[0]].equals("\"formats\"")){ 

                        currentIndex[0]++; 

                        while(true){ 

                            if(stringArray[currentIndex[0]].equals("}") && 

stringArray[currentIndex[0]+1].equals("]") &&  

                                    

stringArray[currentIndex[0]+2].equals("}")){ 

                                currentIndex[0] += 3; 

                                break; 

                            }else{ 

                                currentIndex[0]++; 

                            } 

                        } 

                    } 

                     

                    if(stringArray[currentIndex[0]].equals("\"labels\"")){ 

 

                        currentIndex[0]++; 

                        while(true){ 

                            if(stringArray[currentIndex[0]+1].equals(":")){ 

                                

modelObject.addProperties(stringArray[currentIndex[0]], 

stringArray[currentIndex[0]+2]); 

                                currentIndex[0] += 3; 

                            } 

                            else 

if(stringArray[currentIndex[0]].equals("}")){ 

                                currentIndex[0] += 2; 

                                break; 

                            }else{ 

                                currentIndex[0]++; 

                            } 

                        } 

                    } 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                    if(stringArray[currentIndex[0]].equals(",") || 

stringArray[currentIndex[0]].equals(" ")){ 

                        currentIndex[0]++; 

                    } 
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                    if(stringArray[currentIndex[0]].equals("\"stencilset\"") 

|| stringArray[currentIndex[0]].equals("\"offset\"") || 

                            

stringArray[currentIndex[0]].equals("\"ssextensions\"")){ 

                        return true; 

                    } 

                     

                    if(modelObject.getResourceID() != null && 

!modelObject.getResourceID().equals("")){ 

                        ArrayList<ModelObject> modelObjects = 

model.getAllModelObjects(); 

                        boolean inList = false; 

                         

                        for(ModelObject mObject : modelObjects){ 

                            

if(mObject.getResourceID().equals(modelObject.getResourceID())){ 

                                inList = true; 

                            } 

                        } 

                        if(!inList){ 

                            i++; 

                            System.out.println("LćGER TILL OBJEKTET " + i + 

": " + modelObject.getResourceID()); 

                            model.addModelObject(modelObject); 

                        } 

                    } 

                } 

                }else if(stringArray[currentIndex[0]].equals("]")){ 

                    currentIndex[0]++; 

                    return false; 

                }else{ 

                    currentIndex[0]++; 

                } 

            } 

             

             

        } 

     

    private static boolean compareStrings(String string1, String string2){ 

        try{ 

        for(int i = 0; i < 11; i++){ 

            if(string1.charAt(i+1) != string2.charAt(i)){ 

                return false; 

            } 

        } 

        return true; 

        }catch(Exception ex){ 

            return false; 

        } 

    } 

         

} 

 

Paket: ModelRepresentations 
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EdgeModelObject 

package ModelRepresentations; 

 

public class EdgeModelObject { 

    ModelObject modelObject; 

     

    ModelObject from; // the node the edge goes from 

    ModelObject to; // the node the edge goes to 

     

    /** 

     * creates an instance of the EdgeModelObject class 

     * @param modelObject is the edge this class represents 

     */ 

    public EdgeModelObject(ModelObject modelObject){ 

        this.modelObject = modelObject; 

    } 

     

    /** 

     * creates an instance of the EdgeModelObject class 

     * @param modelObject is the edge this class represents 

     * @param from is the node this edge extends from 

     * @param to is the node this edge extends to 

     */ 

    public EdgeModelObject(ModelObject modelObject, ModelObject from, 

ModelObject to){ 

        this.modelObject = modelObject; 

        this.from = from; 

        this.to = to; 

    } 

     

    /** 

     * gets the ModelObject that represents this edge 

     * @return a ModelObject 

     */ 

    public ModelObject getModelObject() { 

        return modelObject; 

    } 

     

    /** 

     * sets the ModelObject that represents this edge 

     * @param a ModelObject 

     */ 

    public void setModelObject(ModelObject modelObject) { 

        this.modelObject = modelObject; 

    } 

     

    /** 

     * gets the ModelObject representing the node the edge extends from 

     * @return a ModelObject 

     */ 

    public ModelObject getFrom() { 

        return from; 

    } 

     

    /** 

     * sets the ModelObject representing the node the edge extends from 
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     * @param a ModelObject 

     */ 

    public void setFrom(ModelObject from) { 

        this.from = from; 

    } 

     

    /** 

     * gets the ModelObject representing the node the edge extends to 

     * @return a ModelObject 

     */ 

    public ModelObject getTo() { 

        return to; 

    } 

     

    /** 

     * sets the ModelObject representing the node the edge extends to 

     * @param a ModelObject 

     */ 

    public void setTo(ModelObject to) { 

        this.to = to; 

    } 

     

    /** 

     * gets the unique id for the node that the edge extends from 

     * @return a string representing the unique id 

     */ 

    public String getFromUniqueID(){ 

        return from.getUniqueID(); 

    } 

     

    /** 

     * gets the unique id for the node that the edge extends to 

     * @return a string representing the unique id 

     */ 

    public String getToUniqueID(){ 

        return to.getUniqueID(); 

    } 

     

    /** 

     * gets this edges unique id 

     * @return a unique id 

     */ 

    public String getEdgeUniqueID(){ 

        return this.modelObject.getUniqueID(); 

    } 

} 

 

Model 

package ModelRepresentations; 

 

import java.util.ArrayList; 

 

import updatedModels.Utils.Utils; 
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// TODO: perhaps add a name to the model aswell as it makes it easier to keep 

track of which model is which 

public class Model implements Cloneable { 

 

    private ArrayList<ModelObject> modelObjects; 

     

    private ArrayList<Model> children; 

     

    public Model(){ 

        modelObjects = new ArrayList<ModelObject>(); 

        children = new ArrayList<Model>(); 

    } 

 

    public ArrayList<ModelObject> getModelObjects() { 

        return modelObjects; 

    } 

     

    /** 

     * Get all model objects, including those from submodels 

     * @return 

     */ 

    public ArrayList<ModelObject> getAllModelObjects(){ 

        ArrayList<ModelObject> modelObjects = new ArrayList<ModelObject>(); 

        modelObjects.addAll(this.getModelObjects()); 

        for(Model subModel : this.children){ 

            modelObjects.addAll(subModel.getAllModelObjects()); 

        } 

        return modelObjects; 

    } 

     

     

    /** 

     * Get all model objects, including those from submodels, excluding 

edges(arrows) 

     * @return 

     */ 

    public ArrayList<ModelObject> getAllModelObjectsExcludingEdges(){ 

        ArrayList<ModelObject> modelObjects = new ArrayList<ModelObject>(); 

         

        for(ModelObject mObject : this.modelObjects){ 

            if(mObject == null || mObject.getStencil() == null) continue; 

            if(!((mObject.getStencil().equals("SequenceFlow") || 

mObject.getStencil().equals("\"SequenceFlow\"")) ||  

                    mObject.getStencil().equals("MessageFlow") || 

mObject.getStencil().equals("\"MessageFlow\"") || 

                    mObject.getStencil().equals("Association_Undirected") || 

                    

mObject.getStencil().equals("\"Association_Undirected\""))){ 

                modelObjects.add(mObject); 

            } 

        } 

         

        for(Model subModel : this.children){ 

            modelObjects.addAll(subModel.getAllModelObjectsExcludingEdges()); 

        } 

        return modelObjects; 
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    } 

     

     

 

    public void setModelObjects(ArrayList<ModelObject> modelObjects) { 

        this.modelObjects = modelObjects; 

    } 

     

    public void addModelObject(ModelObject modelObject){ 

        this.modelObjects.add(modelObject); 

    } 

 

    public ArrayList<Model> getChildren() { 

        return children; 

    } 

 

    public void setChildren(ArrayList<Model> children) { 

        this.children = children; 

    } 

     

    public void addToChildren(Model child){ 

        children.add(child); 

    } 

     

    @Override 

    public Object clone(){ 

        Model cloneModel = new Model(); 

        ArrayList<ModelObject> clonedModelObjects = cloneModel.modelObjects; 

        ArrayList<Model> clonedChildren = cloneModel.children; 

         

         

        for(ModelObject mO : modelObjects){ 

            clonedModelObjects.add(mO); 

        } 

         

        for(Model model : children){ 

            clonedChildren.add((Model)model.clone()); 

        } 

         

        return cloneModel; 

    } 

     

    /** 

     * gets all the edges in this model represented as EdgeModelObject's 

     *  

     * Algorithm: 

     * Get all the modelObjects, for all modelobjects that is not edges get 

their outgoing property, 

     * save the ModelObject from which one took the outgoing property, go to 

the ModelObject the property says, 

     * save the outgoing from that object and create an EdgeModelObject from 

it 

     *  

     * @return ArrayList<EdgeModelObject> representing the edges 

     */ 

    public ArrayList<EdgeModelObject> getAllEdges(){ 
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        ArrayList<ModelObject> allModelObjects = this.getAllModelObjects(); 

        ArrayList<EdgeModelObject> edges = new ArrayList<EdgeModelObject>(); 

         

        for(ModelObject modelObject : allModelObjects){ 

            if(!(modelObject.getStencil().equals("\"SequenceFlow\"") ||  

                    modelObject.getStencil().equals("\"MessageFlow\"") ||  

                    

modelObject.getStencil().equals("\"Association_Undirected\""))){ 

                // get the outgoing and take the outgoing on that one and 

then that's one edge 

                ArrayList<String> outgoing = modelObject.getOutgoing(); 

                for(String s1 : outgoing){ 

                    ModelObject mo = this.getModelObjectFromArrayList(s1, 

allModelObjects); 

                    // assuming all mo is edges and that edges only got one 

outgoing 

                    if(mo.getStencil().equals("\"SequenceFlow\"") || 

mo.getStencil().equals("\"MessageFlow\"") ||  

                            

mo.getStencil().equals("\"Association_Undirected\"")){ 

                        ModelObject mo2 = 

this.getModelObjectFromArrayList(mo.getOutgoing().get(0), allModelObjects); 

                        edges.add(new EdgeModelObject(mo, modelObject, mo2)); 

                    } 

                } 

            } 

        } 

         

        return edges; 

    } 

     

    /** 

     * returns the ModelObject with the specified resource id 

     * @param resourceID the id of the ModelObject to get 

     * @return the ModelObject, null if not found 

     */ 

    public ModelObject getModelObject(String resourceID){ 

        ArrayList<ModelObject> allModelObjects = getAllModelObjects(); 

        return getModelObjectFromArrayList(resourceID, allModelObjects); 

    } 

     

    /** 

     * gets the ModelObject with the resourceID from the ArrayList 

     * @param resourceID the resourceID to search for 

     * @param allModelObjects the ArrayList to search in for the resourceID 

     * @return the ModelObject if found, null otherwise 

     */ 

    private ModelObject getModelObjectFromArrayList(String resourceID, 

ArrayList<ModelObject> allModelObjects){ 

        for(ModelObject modelObject : allModelObjects){ 

            if(modelObject.getResourceID().equals(resourceID) || 

                    

(Utils.removeQuotes(modelObject.getResourceID()).equals(resourceID))){ 

                return modelObject; 

            } 

        } 
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        return null; 

    } 

     

} 
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ModelObject 

package ModelRepresentations; 

 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.HashMap; 

 

public class ModelObject { 

     

    /* 

     * Will always have: 

     * Resourceid - as a string or possibly a class.... 

     * Properties(i think) - as a dictionary, enclosed within {} 

     * Stencil - as string (remove the "id" from the "id":"value" pair as it 

always seem to say "id"), enclosed within {} 

     * childshape(usually empty it seems, enclosed inside []) - create a new 

model and go down one level until end of [] 

     * outgoing? - as a list of strings (seem like there is always 

"resourceid" infront of the pairs, enclosed within [{}] 

     * bounds? - as a dictionary(if it needs to be saved, does not feel very 

likely) 

     * dockers - list of dictionaries?(enclosed within [{}]) 

     * (sometimes) target - store as a string({"resourceid":"..."}) 

     *  

     * stencilset at the end of the file - store in model as a dictionary, 

enclosed within {} 

     *  

     */ 

     

     

    private String resourceID; 

    private HashMap<String, String> properties; 

    private String stencil; 

    private ArrayList<String> outgoing; 

    private ArrayList<HashMap<String, String>> dockers; 

    private String target; 

    private String uniqueID; 

     

    /** 

     * gets the ID that is unique for this ModelObject this run 

     * @return the ID as a String 

     */ 

    public String getUniqueID() { 

        return uniqueID; 

    } 

     

    /** 

     * sets the unique ID 

     * @param uniqueID the id to set 

     */ 

    public void setUniqueID(String uniqueID) { 

        this.uniqueID = uniqueID; 

    } 

     

    /** 

     * creates an instance of the ModelObject class 

     */ 
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    public ModelObject(){ 

        properties = new HashMap<String, String>(); 

        outgoing = new ArrayList<String>(); 

    } 

     

    /** 

     * gets the resourceID for this ModelObject 

     * @return the resourceID as a String 

     */ 

    public String getResourceID() { 

        return resourceID; 

    } 

     

    /** 

     * gets the resourceID for this ModelObject 

     * @param the resourceID as a String 

     */ 

    public void setResourceID(String resourceID) { 

        this.resourceID = resourceID; 

    } 

     

    /** 

     * gets the properties for this ModelObject 

     * @return the properties as a HashMap with <theNameOfTheProperty, 

theValueOfThatProperty> 

     */ 

    public HashMap<String, String> getProperties() { 

        return properties; 

    } 

     

    /** 

     * sets the properties for this ModelObject 

     * @param the properties as a HashMap with <theNameOfTheProperty, 

theValueOfThatProperty> 

     */ 

    public void setProperties(HashMap<String, String> properties) { 

        this.properties = properties; 

    } 

     

    /** 

     * adds a single property with the key "key" and the value "value" 

     * @param key as a String 

     * @param value as a String 

     */ 

    public void addProperties(String key, String value){ 

        properties.put(key, value); 

    } 

     

    /** 

     * gets the type of this ModelObject 

     * @return the type as a String 

     */ 

    public String getStencil() { 

        return stencil; 

    } 
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    /** 

     * sets the type of the ModelObject 

     * @param stencil as a String 

     */ 

    public void setStencil(String stencil) { 

        this.stencil = stencil; 

    } 

     

    /** 

     * gets the outgoing edges of this ModelObject 

     * @return the outgoing as an ArrayList of String, where the Strings hold 

the ID's of the "target" nodes 

     */ 

    public ArrayList<String> getOutgoing() { 

        return outgoing; 

    } 

    /** 

     * sets the outgoing edges 

     * @param outgoing an ArrayList of Strings where the Strings is the 

target nodes ID's(or edges) 

     */ 

    public void setOutgoing(ArrayList<String> outgoing) { 

        this.outgoing = outgoing; 

    } 

     

    /** 

     * adds a single outgoing edge to the list 

     * @param stringToAdd as a String 

     */ 

    public void addToOutgoing(String stringToAdd){ 

        outgoing.add(stringToAdd); 

    } 

     

    /** 

     * gets the dockers of the ModelObject 

     * @return the dockers as an ArrayList of HashMap's with Strings as keys 

and values 

     */ 

    public ArrayList<HashMap<String, String>> getDockers() { 

        return dockers; 

    } 

     

    /** 

     * sets the dockers 

     * @param dockers as ArrayList<HashMap<String, String>> 

     */ 

    public void setDockers(ArrayList<HashMap<String, String>> dockers) { 

        this.dockers = dockers; 

    } 

     

    /** 

     * gets the target of this ModelObject 

     * @return the target as a String representing an ID 

     */ 

    public String getTarget() { 

        return target; 
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    } 

     

    /** 

     * sets the target if this ModelObject 

     * @param target as a String 

     */ 

    public void setTarget(String target) { 

        this.target = target; 

    } 

} 

 

NodesAndValues 

package ModelRepresentations; 

 

import java.math.MathContext; 

 

public class NodesAndValues { 

    private String node1ID; 

    private String node2ID; 

     

    private float comparisonValue = 0.0f; 

     

    public NodesAndValues(String node1ID, String node2ID, float 

comparisonValue){ 

        this.node1ID = node1ID; 

        this.node2ID = node2ID; 

        this.comparisonValue = comparisonValue; 

    } 

 

    public String getNode1ID() { 

        return node1ID; 

    } 

 

    public void setNode1ID(String node1id) { 

        node1ID = node1id; 

    } 

 

    public String getNode2ID() { 

        return node2ID; 

    } 

 

    public void setNode2ID(String node2id) { 

        node2ID = node2id; 

    } 

 

    public float getComparisonValue() { 

        return comparisonValue; 

    } 

 

    public void setComparisonValue(float comparisonValue) { 

        if(comparisonValue > 1){ 

            System.out.println("out of range"); 

            comparisonValue = 1; 

        }else if(comparisonValue < 0){ 
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            System.out.println("out of range"); 

            comparisonValue = 0; 

        }else{ 

            this.comparisonValue = comparisonValue; 

        } 

    } 

     

    public void setAll(String node1ID, String node2ID, float 

comparisonValue){ 

        this.node1ID = node1ID; 

        this.node2ID = node2ID; 

         

        if(comparisonValue > 1){ 

            System.out.println("out of range"); 

            comparisonValue = 1; 

        }else if(comparisonValue < 0){ 

            System.out.println("out of range"); 

            comparisonValue = 0; 

        }else{ 

            this.comparisonValue = comparisonValue; 

        } 

    } 

     

} 

 

Paket: updatedModels 

Paket: Utils 

Stemmer 

package updatedModels.Utils; 

 

public class Stemmer 

{  private char[] b; 

   private int i,     /* offset into b */ 

               i_end, /* offset to end of stemmed word */ 

               j, k; 

   private static final int INC = 50; 

                     /* unit of size whereby b is increased */ 

   public Stemmer() 

   {  b = new char[INC]; 

      i = 0; 

      i_end = 0; 

   } 

 

   /** 

    * Add a character to the word being stemmed.  When you are finished 

    * adding characters, you can call stem(void) to stem the word. 

    */ 

 

   public void add(char ch) 

   {  if (i == b.length) 

      {  char[] new_b = new char[i+INC]; 

         for (int c = 0; c < i; c++) new_b[c] = b[c]; 

         b = new_b; 
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      } 

      b[i++] = ch; 

   } 

 

   /** 

    *  

    * Used to add a whole string that should be stemmed 

    */ 

   public void add(String test){ 

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

           add(test.charAt(i)); 

       } 

   } 

 

   /** Adds wLen characters to the word being stemmed contained in a portion 

    * of a char[] array. This is like repeated calls of add(char ch), but 

    * faster. 

    */ 

 

   public void add(char[] w, int wLen) 

   {  if (i+wLen >= b.length) 

      {  char[] new_b = new char[i+wLen+INC]; 

         for (int c = 0; c < i; c++) new_b[c] = b[c]; 

         b = new_b; 

      } 

      for (int c = 0; c < wLen; c++) b[i++] = w[c]; 

   } 

 

   /** 

    * After a word has been stemmed, it can be retrieved by toString(), 

    * or a reference to the internal buffer can be retrieved by 

getResultBuffer 

    * and getResultLength (which is generally more efficient.) 

    */ 

   public String toString() { return new String(b,0,i_end); } 

 

   /** 

    * Returns the length of the word resulting from the stemming process. 

    */ 

   public int getResultLength() { return i_end; } 

 

   /** 

    * Returns a reference to a character buffer containing the results of 

    * the stemming process.  You also need to consult getResultLength() 

    * to determine the length of the result. 

    */ 

   public char[] getResultBuffer() { return b; } 

 

   /* cons(i) is true <=> b[i] is a consonant. */ 

 

   private final boolean cons(int i) 

   {  switch (b[i]) 

      {  case 'a': case 'e': case 'i': case 'o': case 'u': return false; 

         case 'y': return (i==0) ? true : !cons(i-1); 

         default: return true; 

      } 
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   } 

 

   /* m() measures the number of consonant sequences between 0 and j. if c is 

      a consonant sequence and v a vowel sequence, and <..> indicates 

arbitrary 

      presence, 

 

         <c><v>       gives 0 

         <c>vc<v>     gives 1 

         <c>vcvc<v>   gives 2 

         <c>vcvcvc<v> gives 3 

         .... 

   */ 

 

   private final int m() 

   {  int n = 0; 

      int i = 0; 

      while(true) 

      {  if (i > j) return n; 

         if (! cons(i)) break; i++; 

      } 

      i++; 

      while(true) 

      {  while(true) 

         {  if (i > j) return n; 

               if (cons(i)) break; 

               i++; 

         } 

         i++; 

         n++; 

         while(true) 

         {  if (i > j) return n; 

            if (! cons(i)) break; 

            i++; 

         } 

         i++; 

       } 

   } 

 

   /* vowelinstem() is true <=> 0,...j contains a vowel */ 

 

   private final boolean vowelinstem() 

   {  int i; for (i = 0; i <= j; i++) if (! cons(i)) return true; 

      return false; 

   } 

 

   /* doublec(j) is true <=> j,(j-1) contain a double consonant. */ 

 

   private final boolean doublec(int j) 

   {  if (j < 1) return false; 

      if (b[j] != b[j-1]) return false; 

      return cons(j); 

   } 

 

   /* cvc(i) is true <=> i-2,i-1,i has the form consonant - vowel - consonant 

      and also if the second c is not w,x or y. this is used when trying to 
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      restore an e at the end of a short word. e.g. 

 

         cav(e), lov(e), hop(e), crim(e), but 

         snow, box, tray. 

 

   */ 

 

   private final boolean cvc(int i) 

   {  if (i < 2 || !cons(i) || cons(i-1) || !cons(i-2)) return false; 

      {  int ch = b[i]; 

         if (ch == 'w' || ch == 'x' || ch == 'y') return false; 

      } 

      return true; 

   } 

 

   private final boolean ends(String s) 

   {  int l = s.length(); 

      int o = k-l+1; 

      if (o < 0) return false; 

      for (int i = 0; i < l; i++) if (b[o+i] != s.charAt(i)) return false; 

      j = k-l; 

      return true; 

   } 

 

   /* setto(s) sets (j+1),...k to the characters in the string s, readjusting 

      k. */ 

 

   private final void setto(String s) 

   {  int l = s.length(); 

      int o = j+1; 

      for (int i = 0; i < l; i++) b[o+i] = s.charAt(i); 

      k = j+l; 

   } 

 

   /* r(s) is used further down. */ 

 

   private final void r(String s) { if (m() > 0) setto(s); } 

 

   /* step1() gets rid of plurals and -ed or -ing. e.g. 

 

          caresses  ->  caress 

          ponies    ->  poni 

          ties      ->  ti 

          caress    ->  caress 

          cats      ->  cat 

 

          feed      ->  feed 

          agreed    ->  agree 

          disabled  ->  disable 

 

          matting   ->  mat 

          mating    ->  mate 

          meeting   ->  meet 

          milling   ->  mill 

          messing   ->  mess 
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          meetings  ->  meet 

 

   */ 

 

   private final void step1() 

   {  if (b[k] == 's') 

      {  if (ends("sses")) k -= 2; else 

         if (ends("ies")) setto("i"); else 

         if (b[k-1] != 's') k--; 

      } 

      if (ends("eed")) { if (m() > 0) k--; } else 

      if ((ends("ed") || ends("ing")) && vowelinstem()) 

      {  k = j; 

         if (ends("at")) setto("ate"); else 

         if (ends("bl")) setto("ble"); else 

         if (ends("iz")) setto("ize"); else 

         if (doublec(k)) 

         {  k--; 

            {  int ch = b[k]; 

               if (ch == 'l' || ch == 's' || ch == 'z') k++; 

            } 

         } 

         else if (m() == 1 && cvc(k)) setto("e"); 

     } 

   } 

 

   /* step2() turns terminal y to i when there is another vowel in the stem. 

*/ 

 

   private final void step2() { if (ends("y") && vowelinstem()) b[k] = 'i'; } 

 

   /* step3() maps double suffices to single ones. so -ization ( = -ize plus 

      -ation) maps to -ize etc. note that the string before the suffix must 

give 

      m() > 0. */ 

 

   private final void step3() { if (k == 0) return; /* For Bug 1 */ switch 

(b[k-1]) 

   { 

       case 'a': if (ends("ational")) { r("ate"); break; } 

                 if (ends("tional")) { r("tion"); break; } 

                 break; 

       case 'c': if (ends("enci")) { r("ence"); break; } 

                 if (ends("anci")) { r("ance"); break; } 

                 break; 

       case 'e': if (ends("izer")) { r("ize"); break; } 

                 break; 

       case 'l': if (ends("bli")) { r("ble"); break; } 

                 if (ends("alli")) { r("al"); break; } 

                 if (ends("entli")) { r("ent"); break; } 

                 if (ends("eli")) { r("e"); break; } 

                 if (ends("ousli")) { r("ous"); break; } 

                 break; 

       case 'o': if (ends("ization")) { r("ize"); break; } 

                 if (ends("ation")) { r("ate"); break; } 

                 if (ends("ator")) { r("ate"); break; } 
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                 break; 

       case 's': if (ends("alism")) { r("al"); break; } 

                 if (ends("iveness")) { r("ive"); break; } 

                 if (ends("fulness")) { r("ful"); break; } 

                 if (ends("ousness")) { r("ous"); break; } 

                 break; 

       case 't': if (ends("aliti")) { r("al"); break; } 

                 if (ends("iviti")) { r("ive"); break; } 

                 if (ends("biliti")) { r("ble"); break; } 

                 break; 

       case 'g': if (ends("logi")) { r("log"); break; } 

   } } 

 

   /* step4() deals with -ic-, -full, -ness etc. similar strategy to step3. 

*/ 

 

   private final void step4() { switch (b[k]) 

   { 

       case 'e': if (ends("icate")) { r("ic"); break; } 

                 if (ends("ative")) { r(""); break; } 

                 if (ends("alize")) { r("al"); break; } 

                 break; 

       case 'i': if (ends("iciti")) { r("ic"); break; } 

                 break; 

       case 'l': if (ends("ical")) { r("ic"); break; } 

                 if (ends("ful")) { r(""); break; } 

                 break; 

       case 's': if (ends("ness")) { r(""); break; } 

                 break; 

   } } 

 

   /* step5() takes off -ant, -ence etc., in context <c>vcvc<v>. */ 

 

   private final void step5() 

   {   if (k == 0) return; /* for Bug 1 */ switch (b[k-1]) 

       {  case 'a': if (ends("al")) break; return; 

          case 'c': if (ends("ance")) break; 

                    if (ends("ence")) break; return; 

          case 'e': if (ends("er")) break; return; 

          case 'i': if (ends("ic")) break; return; 

          case 'l': if (ends("able")) break; 

                    if (ends("ible")) break; return; 

          case 'n': if (ends("ant")) break; 

                    if (ends("ement")) break; 

                    if (ends("ment")) break; 

                    /* element etc. not stripped before the m */ 

                    if (ends("ent")) break; return; 

          case 'o': if (ends("ion") && j >= 0 && (b[j] == 's' || b[j] == 

't')) break; 

                                    /* j >= 0 fixes Bug 2 */ 

                    if (ends("ou")) break; return; 

                    /* takes care of -ous */ 

          case 's': if (ends("ism")) break; return; 

          case 't': if (ends("ate")) break; 

                    if (ends("iti")) break; return; 

          case 'u': if (ends("ous")) break; return; 
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          case 'v': if (ends("ive")) break; return; 

          case 'z': if (ends("ize")) break; return; 

          default: return; 

       } 

       if (m() > 1) k = j; 

   } 

 

   /* step6() removes a final -e if m() > 1. */ 

 

   private final void step6() 

   {  j = k; 

      if (b[k] == 'e') 

      {  int a = m(); 

         if (a > 1 || a == 1 && !cvc(k-1)) k--; 

      } 

      if (b[k] == 'l' && doublec(k) && m() > 1) k--; 

   } 

 

   /** Stem the word placed into the Stemmer buffer through calls to add(). 

    * Returns true if the stemming process resulted in a word different 

    * from the input.  You can retrieve the result with 

    * getResultLength()/getResultBuffer() or toString(). 

    */ 

   public void stem() 

   {  k = i - 1; 

      if (k > 1) { step1(); step2(); step3(); step4(); step5(); step6(); } 

      i_end = k+1; i = 0; 

   } 

} 

 

Utils 

package updatedModels.Utils; 

 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.Set; 

 

import comparisionAndResults.GenericResultValue; 

import comparisionAndResults.ResultValue; 

import comparisionAndResults.ResultValueMatrix; 

import comparisionAndResults.ValueContainer; 

 

import ModelRepresentations.Model; 

import ModelRepresentations.ModelObject; 

 

import updatedModels.*; 

 

public class Utils { 

    private static int uniqueID = 1; 

     

    /** 

     * static methods only 

     */ 

    private Utils(){ 
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    } 

     

    /** 

     * returns the string in lowercase and without special characters(keeps 

only letters and numbers and spaces) 

     * @param string the string to get lowercase and remove special 

characters on 

     * @return the string in lowercase and without special characters 

     */ 

    public static String toLowerAndRemoveSpecial(String string){ 

        String temp = string.toLowerCase(); 

         

         

        return temp.replaceAll("[^a-z0-9\\x20]", ""); 

    } 

     

    /** 

     * Gets an unique "ID" 

     * @return the id 

     */ 

    public static String getUniqueID(){ 

        return Integer.toString(uniqueID++); 

    } 

     

    /** 

     * sorts the models on size, returns the one with the smallest size first 

     * @param models the models to sort 

     */ 

    public static void sortModels(ArrayList<Model> models){ 

        for(int i = 0; i < models.size(); i++){ 

            int min = models.get(i).getAllModelObjects().size(); 

            for(int j = i+1; j < models.size(); j++){ 

                if(models.get(j).getAllModelObjects().size() < min){ 

                    // switch places 

                    Model tempModel = models.get(i); 

                    models.set(i, models.get(j)); 

                    models.set(j, tempModel); 

                } 

            } 

        } 

    } 

     

    /** 

     * prints all the models 

     * @param models 

     */ 

    public static void printModelArrayList(ArrayList<Model> models){ 

        for(int i = 0; i < models.size(); i++){ 

            System.out.println(models.get(i).getAllModelObjects().size()); 

        } 

    } 

     

     

     

    /** 
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     * displays a generic result value matrix(with ValueContainer) 

     * @param rvm the resultvaluematrix 

     */ 

    public static void displayGenericTotalResultValueMatrix(ResultValueMatrix 

rvm){ 

        ResultValue[][] rv = rvm.getMatrix(); 

        System.out.print("     "); 

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

            System.out.printf("%10s", "model " + i); 

        } 

        System.out.println(); 

         

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

            System.out.print("model " + i + " "); 

            for(int j = 0; j < rv[i].length; j++){ 

                System.out.printf("%-10.2f", 

((GenericResultValue<ValueContainer>)rvm.getValueAt(i, 

j)).getValue().getTotal()); 

            } 

            System.out.println(); 

        } 

    } 

     

     

     

    /** 

     * displays a generic result value matrix(with float) 

     * @param rvm the resultvaluematrix 

     */ 

    public static void displayGenericFloatResultValueMatrix(ResultValueMatrix 

rvm){ 

        ResultValue[][] rv = rvm.getMatrix(); 

        System.out.print("     "); 

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

            System.out.printf("%10s", "model " + i); 

        } 

        System.out.println(); 

         

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

            System.out.print("model " + i + " "); 

            for(int j = 0; j < rv[i].length; j++){ 

                System.out.printf("%-10.2f", 

((GenericResultValue<Float>)rvm.getValueAt(i, j)).getValue()); 

            } 

            System.out.println(); 

        } 

    } 

     

    /** 

     * displays a generic resultvaluematrix in procent 

     * @param rvm the resultvaluematrix 

     */ 

    public static void 

displayGenericResultValueMatrixProcent(ResultValueMatrix rvm){ 

        ResultValue[][] rv = rvm.getMatrix(); 

        System.out.print(" "); 
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        for(int i = 0; i < rv.length; i++){ 

            System.out.printf("%10s", "nod " + i); 

        } 

        System.out.println(); 

         

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

            System.out.printf("%10s", "nod " + i); 

            for(int j = 0; j < rv[i].length; j++){ 

                System.out.printf("%-10.2f", 

((GenericResultValue<Float>)rvm.getValueAt(i, j)).getValue()*100); 

            } 

            System.out.println(); 

        } 

    } 

     

    /** 

     * prints a model 

     * @param model to print 

     */ 

    public static void printModel(Model model){ 

        if(model == null){ 

            System.out.println("model == null"); 

            return; 

        } 

        for(Model subModel : model.getChildren()){ 

            printModel(subModel); 

        } 

         

        for(ModelObject modelObject : model.getModelObjects()){ 

            printModelObject(modelObject); 

        } 

         

    } 

     

    /** 

     * prints a single ModelObject 

     * @param modelObject the object to print 

     */ 

    public static void printModelObject(ModelObject modelObject){ 

        System.out.print("resourceID: "); 

        System.out.println(modelObject.getResourceID()); 

        System.out.print("stencil: "); 

        System.out.println(modelObject.getStencil()); 

        System.out.print("outgoing: "); 

        System.out.println(modelObject.getOutgoing()); 

        System.out.print("target: "); 

        System.out.println(modelObject.getTarget()); 

        printProperties(modelObject.getProperties()); 

    } 

     

    /** 

     * prints the properties contained in the hashmap 

     * @param properties the properties as a hashmap with <what property, the 

value for that property> 

     */ 

    public static void printProperties(HashMap<String, String> properties){ 
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        Set<String> tempSet = properties.keySet(); 

        for(String tempString : tempSet){ 

            System.out.println(tempString + " : " + 

properties.get(tempString)); 

        } 

    } 

     

    /** 

     * removes the quotes from the string 

     * @param string the string to remove the quotes from 

     * @return the unquoted string 

     */ 

    public static String removeQuotes(String string){ 

        return string.replaceAll("\"", ""); 

    } 

     

     

     

    /** 

     * gets the average of a number of numbers 

     * @param numbers is the numbers to get the average of represented as an 

array 

     * @param total is the total so far as a float 

     * @param divider is the number of numbers currently added together 

     * @return the average 

     */ 

    public static float getAverage(float[] numbers, float total, int 

divider){ 

        if(numbers.length == 0){ 

            return total/divider; 

        }else{ 

            float[] newNumbers = new float[numbers.length-1]; 

            System.arraycopy(numbers, 1, newNumbers, 0, numbers.length-1); 

            return getAverage(newNumbers, total + numbers[0], divider + 1); 

        } 

    } 

     

     

} 

 

MainClass 

package updatedModels; 

 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.Set; 

 

import comparisionAndResults.GraphEditDistanceData; 

import comparisionAndResults.ModelComparer; 

import comparisionAndResults.ResultValueMatrix; 

 

import ModelRepresentations.Model; 

 

import updatedModels.Utils.Utils; 
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import edu.smu.tspell.wordnet.NounSynset; 

import edu.smu.tspell.wordnet.Synset; 

import edu.smu.tspell.wordnet.SynsetType; 

import edu.smu.tspell.wordnet.WordNetDatabase; 

import fileIO.ModelReader; 

import fileIO.ModelReader2; 

 

public class MainClass { 

 

    /** 

     * @param args 

     */ 

    public static void main(String[] args) { 

        // TODO Auto-generated method stub 

 

        ArrayList<String> synonymes = new ArrayList<String>(); 

         

         

         

         

        //////////////////// slutmodellerna 

         

        // G1 

        String fileNameG1M1 = 

"C:\\Users\\Mattis\\workspace\\ExamensArbete\\src\\models\\final\\G1M1.json"; 

        String fileNameG1M2 = 

"C:\\Users\\Mattis\\workspace\\ExamensArbete\\src\\models\\final\\G1M2.json"; 

        String fileNameG1M3 = 

"C:\\Users\\Mattis\\workspace\\ExamensArbete\\src\\models\\final\\G1M3.json"; 

        String fileNameG1M4 = 

"C:\\Users\\Mattis\\workspace\\ExamensArbete\\src\\models\\final\\G1M4.json"; 

        // G2 

        String fileNameG2M1 = 

"C:\\Users\\Mattis\\workspace\\ExamensArbete\\src\\models\\final\\G2M1.json"; 

        String fileNameG2M2 = 

"C:\\Users\\Mattis\\workspace\\ExamensArbete\\src\\models\\final\\G2M2.json"; 

        String fileNameG2M3 = 

"C:\\Users\\Mattis\\workspace\\ExamensArbete\\src\\models\\final\\G2M3.json"; 

        String fileNameG2M4 = 

"C:\\Users\\Mattis\\workspace\\ExamensArbete\\src\\models\\final\\G2M4.json"; 

        // G3 

        String fileNameG3M1 = 

"C:\\Users\\Mattis\\workspace\\ExamensArbete\\src\\models\\final\\G3M1.json"; 

        String fileNameG3M2 = 

"C:\\Users\\Mattis\\workspace\\ExamensArbete\\src\\models\\final\\G3M2.json"; 

        String fileNameG3M3 = 

"C:\\Users\\Mattis\\workspace\\ExamensArbete\\src\\models\\final\\G3M3.json"; 

        String fileNameG3M4 = 

"C:\\Users\\Mattis\\workspace\\ExamensArbete\\src\\models\\final\\G3M4.json"; 

        // G4 

        String fileNameG4M1 = 

"C:\\Users\\Mattis\\workspace\\ExamensArbete\\src\\models\\final\\G4M1.json"; 

        String fileNameG4M2 = 

"C:\\Users\\Mattis\\workspace\\ExamensArbete\\src\\models\\final\\G4M2.json"; 
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        String fileNameG4M3 = 

"C:\\Users\\Mattis\\workspace\\ExamensArbete\\src\\models\\final\\G4M3.json"; 

        String fileNameG4M4 = 

"C:\\Users\\Mattis\\workspace\\ExamensArbete\\src\\models\\final\\G4M4.json"; 

        // G5 

        String fileNameG5M1 = 

"C:\\Users\\Mattis\\workspace\\ExamensArbete\\src\\models\\final\\G5M1.json"; 

        String fileNameG5M2 = 

"C:\\Users\\Mattis\\workspace\\ExamensArbete\\src\\models\\final\\G5M2.json"; 

        String fileNameG5M3 = 

"C:\\Users\\Mattis\\workspace\\ExamensArbete\\src\\models\\final\\G5M3.json"; 

        String fileNameG5M4 = 

"C:\\Users\\Mattis\\workspace\\ExamensArbete\\src\\models\\final\\G5M4.json"; 

         

         

         

        ///////////////////////////////// end of slutmodellerna 

         

         

         

        ModelReader2 modelReader = new ModelReader2(); 

        ModelComparer modelComparer = new ModelComparer(); 

         

        System.out.println("reading model file"); 

         

        Model model2 = modelReader.readModelFromFile(fileNameG1M1); 

        Model model3 = modelReader.readModelFromFile(fileNameG1M1); 

         

        ArrayList<Model> models = new ArrayList<Model>(); 

         

         

        models.add(modelReader.readModelFromFile(fileNameG5M1)); 

        models.add(modelReader.readModelFromFile(fileNameG5M2)); 

        models.add(modelReader.readModelFromFile(fileNameG5M3)); 

        models.add(modelReader.readModelFromFile(fileNameG5M4)); 

         

         

         

        ResultValueMatrix rvm = modelComparer.getTotalValue(models); 

         

        Utils.displayGenericTotalResultValueMatrix(rvm); 

        System.out.println("koncensus: " + rvm.getConsensus()); 

    } 

     

     

     

} 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 

informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 

teknik samt vårdvetenskap. 

  

På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 

Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 

sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som 

mellan företag och utbildning. 

  

Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar och 

hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling och om 

organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla 

och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland 

våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 

kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att 

designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att 

analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-

användning i företag och organisationer. 

  

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 

övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 

kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 

välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 

professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 

aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 

internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som 

är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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