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Versionshantering	av	schema	i	
Forestand	
Rotschema 
Rotschemats versionshantering separeras från övriga schema eftersom det kan 
komma att finnas flera olika rotschema. 

Versionssträng 
Versionsträngen innehåller årtal, huvudversion och underversionsnummer. 
Huvudversion är ett ensiffrigt nummer medan underversion är ett tvåsiffrigt. 
Uttryckt som schematyp: 

 

Versionsbyten 
Vid varje förändring som inte är bakåtkompatibel ökas huvudversion och 
underversion nollställs. ”2015.1.03” skulle då t.ex. bli ”2015.2.00”. Nytt årtal 
nollställer både huvudversion och underversion. 

Enskilda schemaversioner och sis schema package version 
Varje schema har ett eget versionsnummer. I varje schema anges även ett 
sisSchemaPackageVersion-nummer. Varje uppdatering av ss, cv, gml eller xlink 
leder till en ny sisSchemaPackageVersion och en ny verision av 
sisSchemaPackageVersion leder alltid till en ny version av rotschemat. En ny 
version av ett rotschema leder däremot inte till en ny sisSchemaPackageVersion.  

I praktiken är det troligen bara sisSchemaPackageVersion samt rotschemats 
version som kommer att användas. 

Schemaversion i instansfiler 
Schemaversion för rot-schema respektive sis-scheman skrivs som två olika 
attribut i instansfilens rotelement 
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Dessa deklareras i rotschema (root637009) enligt nedan 

 

SchemaVersionType i schemafiler 
För att underlätta för applikationer att läsa schemaversion utan att behöva läsa 
själva schemat skapas klassen xxxSchemaVersionType i varje schema. 
Deklarationen i ss-schemat blir enligt nedan 

 

Vid kodgenerering skapas då klasser som kan läsas av applikationen. Nedan följer 
exempel i JAVA 

 

Notera att xxxSchemaVersionType har som enda syfte att lagra versionsinfo. 
Klassen används inte i xml-data. 

Zip-arkiv 
Fortsättningsvis separeras rotschemat och övriga scheman i två olika zip-arkiv. 
Nuvarande enda rotschemats arkiv döps efter rotschemats versionsnummer, 
exempelvis root2015200.zip. Sisschemaarkivet döps efter packageversionen, t.ex. 
sis2015200.zip. Dessa två arkiv packas till ett enda zip-arkiv vid publicering. 

Dokumentation 
Dokumentationen sker på samma sätt som tidigare, d.v.s. i form av en 
ändringslogg. Den befintliga loggen kompletteras dock med versionsinformation. 
En tänkbar sekvens framgår av bilden nedan. 

Ändringsdatum Schema This schema version Package version 
2015-08-15 SS 2015.1.01 2015.1.01 
2015-08-16 SS 2015.1.02 2015.1.02 
2015-08-17 SS 2015.2.01 2015.2.01 
2015-08-17 Root 2015.1.02 2015.2.01 
2015-08-18 CV 2015.1.02 2015.2.02 
2015-08-19 SS 2015.2.02 2015.2.03 
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Onlinepublicering 
Skogforsk publicerar den senaste underversionen av varje huvudversion dels i 
form av zip-arkiv och för online-validering  

 


