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1 Termer
I detta dokument refereras ofta till två tekniska platformar, klassisk ASP och ASP.NET. När det refereras
enbart till ASP menas alltid klassisk ASP och aldrig ASP.NET. När det refereras till .NET menas aldrig
klassisk ASP men dock ibland ASP.NET eftersom ASP.NET är ett subset av .NET-platformen. I övrigt bör
det framgå av sammanhanget vad som syftas.

2 Introduktion
S2 Communications AB är ett Uppsalabaserat företag som säljer webbaserade tjänster för kund och
säljhantering (1). Customer Relationship Management (CRM) är en term som syftar till sådana system
(2). I S2 CRM finns en uppsättning kunder, till vilka försäljning är riktad i någon form. Hos kunderna finns
kontaktpersoner vilka säljarna, dvs användarna av CRM-systemet, riktar sig till i säljprocessen. Kunder
och kontakter är tätt sammanknutna i S2 CRM. Ett kundobjekt representerar en verklig kund, som kan
vara en privatperson eller ett företag. Ett kontaktobjekt representerar en kontakt hos en sådan kund,
t.ex. en anställd på ett företag. Dessa hör till de vanligaste sökobjekten i S2 eftersom det är med dessa
som säljare jobbar mest. Säljarna använder sig av telefonkontakt och möten, sk. händelser, för att sälja
till kundkontakterna. Aktiviteter av olika slag, såsom utskick och konferenser, går också att registrera i
systemet, och är kopplat till kontaktpersonerna. Försäljning registreras hos kunderna, och eventuella
ordrar i varje säljprocess. Säljare jobbar mot kunderna i något som i S2 CRM kallas för kundkortet, där
alla kontakter, all försäljning, alla händelser och aktiviteter listas per kund, som en översikt. Ett urval av
kunder kan göras genom framsökning med sökfunktioner och listning av sökresultat. Säljarna kan sedan
vid ett urval av kunder gå mellan dessa i kundkortet i en slinga som innehåller de utvalda kunderna. På
så vis ingår utsökning och listning av kunder och relaterade entiteter som en del av systemet. Kunder är
fördelade på säljare som arbetar med systemet. Fördelningen avgör vilken kund som tillhör vilken
säljare. Säljarnas roll är att hålla kontakt med kunderna och sälja till dessa. Administratörerernas roll
varierar, men går ofta ut på att fördela kunder till säljare, och att dra in nya kunder i systemet från
addressdatabaser. Rapporter och statistik går att dra ut över olika vyer av systemet, som tex försäljning.
S2 CRM är helt webbaserat och eftersom grunderna till systemet är skrivna runt år 2000, så är det
implementerat i klassisk ASP. En övergång till ASP.NET är dock att vänta, där i första hand vissa
grundläggande delar av systemet kommer att prioriteras över mindre använda funktioner. På sikt
9

kommer dock en helkonvertering att ske. Anledningen till att gå över till ASP.NET är enklare
programmeringsmodell och bättre prestanda.

Säljare /

Kund

Försäljning

Kontakt

Order

Användare

Händelse

Aktivitet

Figur 1 – Hur de olika entiteterna i S2 CRM förhåller sig. Kunderna är fördelade på säljare och kontakter och försäljning är
kopplade till kunderna. Under kontakterna finns händelser och aktiviteter. Under försäljning finns eventuella ordrar som är
lagda i systemet.

3 Klassisk ASP
Klassisk ASP är Microsofts första version av Active Server Pages (ASP). Sedan introduktionen av ASP.NET
så kallas ASP ibland för Klassisk ASP, för att skilja miljöerna åt. En ASP-websajt besår av ett antal ASPsidor som är en blandning av HTML och VisualBasic Script (VBScript) kod, som exekveras vid varje anrop
till sidan och som producerar HTML. Förutom detta kan även ett antal olika konfigurations och datafiler
förekomma, som xmlfiler, resursfiler, bilder och stylesheets.
3.1.1

Skillnader mellan ASP och ASP.NET

Klassiska ASP och ASP.NET skiljer sig på ett antal punkter. De stora skillnaderna ligger i stukturen i
websajterna, med klasser och kod, och hur kod exekveras. ASP.NET-kod kompileras alltid innan den
exekveras vilket överlag ger en snabbare renderingstid av websidor.
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3.1.1.1 Hanterad vs ohanterad kod

Klassiska ASP-miljön använder VBScript som huvudspråk, och källkoden körs direkt av Microsofts
webserver Internet Information Service (IIS). Detta läge att exekvera kod i kallas ohanterat läge, och IIS
exekverar ohanterad kod. Koden exekveras direkt av skriptmotorn och det finns inget annat
omkringliggande ramverk. Kod i .NET däremot exekverar i en virtuell maskin och det heter därför att den
körs i hanterat läge. Det finns ett ramverk runt koden med Garbage Collection (GC), Just In Time (JIT)
kompilator och diverse annan funktionalitet som säkerhet etc. Eftersom ASP inte exekverar i samma
hanterade miljö som .NET, kan man inte direkt koppla samman moduler och funktionalitet i de två
miljöerna, vilket försvårar en övergång från ASP till ASP.NET (3).

3.2 ASP.NET
ASP.NET är Microsofts uppföljning av ASP-konceptet i .NET-miljö. ASP.NET är ett ganska stort
klassbibliotek, skrivet i .NET kod, gjort för att processera webanrop och generera dynamiska websidor
(4). Logikobjekten i en ASP.NET-websajt består av sidor, kontroller och klassobjekt. Precis som klassiska
ASP kan en websajt i ASP.NET innehålla ett antal konfigurations- och datafiler. ASP.NET är helt
objektorienterat och koden skrivs i något språk som kompilerar till Common Language Runtime (CLR)
(5). I Exjobbet används C# genomgående som är ett programspråk mycket likt Java. Den del av ASP.NET
som används i exjobbet är ASP.NET Web Forms, som är den för tillfället enda sidhanteringsmiljön.
Microsoft jobbar även på en modell-vy-kontroll-version av ASP.NET, kallat ASP.NET MVC, men denna
befinner sig fortfarande i utvecklingsstadiet (6).
3.2.1

ASP.NET-sidor

I ASP.NET Web Forms är varje sida definierad av en .aspx-fil, som är en blandning av markup-kod och ren
C#-kod. Varje sida har

1. En code-behind del som definierar sidans klass, som innehåller logik för sidan och är skriven i
.NET-kod. I denna del av sidan ligger event-hanteringen, dvs logik som exekveras när
användaren manipulerar kontroller på sidan.
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2. En markup-kod del. Markup-koden är ren HTML-kod blandad med kontrollobjekttaggar, som i
sin tur är konfigurationskod för kontrollklasser skrivna i .NET-kod, vars output ersätter taggarna
vid rendering av sidan.
3. En designer del som innehåller attribut autogenererade av Visual Studio från markup-delen.
Dessa attribut sätts till de klassinstanser av kontoller som bildas från kontrollobjekttaggarna när
sidan parsas.

ASP.NET-kontrollerna som bildar sidan kan vara nästade och bilda ett kontrollträd som laddas in varje
gång ett anrop kommer till sidan. Kontrollträdet går att manipulera i den underliggande .NET-koden som
tillhör varje sida. Det går att prenumerera på händelser från dessa kontroller, tex musklick eller mer
specifika händelser som sortering av en kolumn i en tabell etc. Förutom dessa händelser har sidan också
ett antal interna händelser som utlöses i tur och ordning allteftersom att ett anrop till webservern
behandlas. Dessa händelser kan vara att sidan ska initialiseras, ska renderas eller att anropet är färdigt.
3.2.2

ASP.NET kontoller

Kontoller i ASP.NET liknar mycket dess sidor. De har samma filstruktur, kan innhålla markup och codebehind-kod, och har samma möjlihet att behandla händelser och utföra affärslogik. Det som skiljer dem
från sidorna är att de kan vara nästade i andra sidor och kontroller, vilket gör det möjligt att
modularisera återkommande funktionalitet, och skapa återanvändbar kod (7). ASP.NET-kontroller som
inkluderar markup-kod har filändelsen .ascx.
3.2.3

Postback och Viewstate

Två ganska tätt sammanknutna koncept i ASP.NET är återpostning, eng. postback och Vytillstånd, eng.
Viewstate. Tillsammans ger de en ASP.NET-sida egenskapen att fungera som ett formulär med tillstånd.
Att göra en postback är att posta tillbaka en sida med ett viewstate till servern . Viewstate är en
ASP.NET-sidas tillstånd, sparat som en binär sträng i ett dolt fält i den renderade HTML-koden som
skickas till klienten. Med hjälp av detta viewstate kan kontrollerna i sidan återpopuleras med data vid
varje anrop till webservern, något som inte är möjligt utan att spara tillståndet någonstans innan sidan
skickas till klienten. Detta pga den tillståndslösa egenskapen hos HTTP-protokollet. Varje ASP.NET
kontroll är ansvarig för att spara det data som just den kontrollen behöver för att återpopuleras, och
ramverket ser till att delegera rätt data till rätt kontroll vid varje postback. För att detta ska fungera
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krävs det att kontrollträdet ser exakt likadant ut vid varje återpostning till servern, för att rätt viewstatedata ska hamna hos rätt kontroll. Viewstate är diskutabelt anser vissa eftersom det ibland kräver att
förhållandevis stora datamängder skickas mellan klient och server, när antalet kontroller i sidan är stort.
Det anses också diskutabelt pga det faktum att samma data skickas till klienten två gånger vid varje
serversvar; dels skickas datat under taggarna som utgör HTML koden, dels skickas det i form av
viewstate-strängen (8). Det finns möjlighet att lagra viewstate-data på servern i stället för i klienten,
vilket kan ge stora prestandaökningar (9). Det bästa är dock att alltid försöka se till att få ett så litet
viewstate som möjligt genom att stänga av det för de kontroller som inte behöver det, dvs kontroller
som inte har något föränderligt tillstånd (10). När man använder viewstate så behöver man bara
populera kontrollerna från databasen vid första anropet till sidan, därefter populerar de sig själva vid
varje postback.

4 Projekt
Projektdelen i exjobbet går ut på att göra konvertering av delar av S2 CRM från ASP till ASP.NET.
Projektet delades upp i fem grundläggande delar.

1. Sessionsdelning. En mycket viktig del för att kunna gå över till ett nytt system är att fortfarande
kunna ha tillgång till data som används av det gamla systemet. Sessionsdelning mellan ASP och
ASP.NET måste alltså lösas innan de nya delarna av systemet kan sättas i drift.
2. Konfiguration. Varje användare av systemet har olika krav på funktionalitet, och att kunna
anpassa systemet för varje användare/kund är naturligtvis viktigt. Idag har S2 CRM en separat
databas för varje kund till S2 som gör det möjligt att skilja kunderna åt och att konfigurera data
per kund i tabeller. En utbyggnad av detta där man enkelt kan välja rätt logikflöde beroende på
användare är också en del av projektet.
3. Sökning av kunder och kontakter. Detta är en av de delar i projektet som väger tyngst
implementationsmässigt. En dynamisk och snabb sökfunktion där sökobjekten kan variera, samt
listning av detta sökresultat hör till de mest grundläggande delarna av systemet. Säljare arbetar
ofta så att de söker ut ett antal kunder som de sedan jobbar mot i kundkortet, varför sökningen
alltid bör vara tillgänglig.
4. Listning av kunder och kontakter. En snygg presentation av sökresultat där det är möjligt att
sortera på de olika kolumner som listas ingår i denna del. Det ska vara möjligt att navigera från
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rader i listan direkt till detaljvyn för entitstypen. Man vill även uppnå en viss prestanda vid
listning av sökresultat, som ska kunna stödja listningar även om det kan röra sig om tiotusentals
entiteter. En preferens för listningen av entitiestyper är att det ska vara enkelt att lägga till nya
listningar av nya entitetstyper genom att återanvända koden för listningen av kunder och
kontakter. Stor vikt har lagts vid detta under utvecklingen av det nya systemet.
5. En ny meny behöver ersätta den gamla för att maximalt kunna utnyttja de förbättringar som
ASP.NET-miljön erbjuder. Detta för att få snabb omladdning av menyn på sidorna samt att
kunna lägga till den nya sökfunktionaliteten i menyn så att den alltid är åtkomlig för användaren.

Förutom dessa huvudpunkter så undersöks också hela tiden detaljer kring implementationen i nya
ASP.NET-miljön. Hur bör sidor och kontroller vara strukturerade? Hur kan man modularisera systemet så
att kod och kontroller går att återanvända? Hur löser man bäst att hämta och spara data till databasen?

4.1 Sessionsdelning
För att kunna gå över från ASP till .NET krävs någon möjlighet att kunna dela data mellan de två
miljöerna. Sessionen innehåller data i form av nyckel-värdeposter med information om olika attribut i
den nuvarande uppkopplingen mot en användare av systemet. Dessa poster kan innehålla kritisk
information som t.ex. användar-ID, databasnamn etc, men också mindre viktig, dock ändå oumbärlig
data, som behövs för att kunna styra applikationen att fungera rätt.

Ett av de grundläggande problemen som uppstår när man går över till .NET-miljön är att det data som
man har i sessionen i gamla miljön inte är åtkomligt i .NET. Detta eftersom sessionsdatat lever i minnet
på IIS-servern och direkt kopplas samman med den gamla miljön genom ett id som är satt i en kaka som
läses vid varje request. Sessionsdatat kan alltså inte läsas på .NET sidan eftersom det inte är möjligt att
få tag på en referens till det ohanterade minne där det ligger. För att ändå kunna dela sessionsdata
mellan miljöerna krävs alltså ett mellanmedie, dit båda miljöerna kan läsa och skriva data. Kort sagt
skulle detta mellanliggande lager utgöras av en process med vilka miljöerna kan kommunicera och som
skulle vara ansvarig för att lagra det data som miljöerna skriver. En utmärkt kandidat för en sådan
process är en databas, som i grunden stödjer just detta förfarande. Alternativt skulle en dedikerad
sessionshanteringsprocess användas, där datat hålls direkt i minnet i stället för att skrivas till disk. Detta
alternativ valdes dock bort, eftersom man skulle behöva leta upp en sådan programvara eller skriva en
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själv. Fördelen med att använda databasen är också att det blir enklare att administrera eftersom verkyg
för detta redan existerar och används sedan tidigare. Valet föll alltså på att använda databasen. Frågan
är vidare hur formatet för att lagra sessionerna ska se ut. Det finns i stort sett två alternativ.

1. Lagra sessionerna som en huvudtabell där sessionerna ligger som huvudnycklar med en kopplad
tabell där datat för sessionerna ligger kopplad till huvudtabellens nycklar. Varje post i den
kopplade tabellen innehåller sedan ett nyckel-värde-par, som beskriver en datapost i sessionen.
2. Lagra sessionerna i en tabell med sessionerna som huvudnycklar och lagra datat för varje
session i binärform i ett fält i huvudtabellen.

I fall 2 kan man serialisera den klass som håller i sessionsdatat och spara binärt i ett fält i databasen.
Denna metod gör att det går snabbt att ladda in en sparad session. Dessutom finns dokumentation och
källkod tillgängligt för en liknande lösning och detta användes som grund till den lösning som gjordes för
S2 (11). Lösningen som används gör det möjligt för båda miljöerna att fortätta att använda de inbyggda
sessionsobjekten för att läsa och skriva sessionsdata.

ASP.NET

Klassiska ASP

applikationen

applikationen

SessionManager

COM-Wrapper

Databas
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Figur 2 – Både ASP.NET-sidan och ASP-sidan talar med samma bibliotek, SessionManager, som sköter kommunikationen med
databasen. Klassiska ASP måste gå via en COM-wrapper, vilket finns inbyggt i .NET.

4.1.1

Sessionsdelning i .NET

Klassen som håller datat i sessionen fungerar som en nyckel-värde tabell, alltså en som en ’uppslagsbok’.
Denna kan serialiseras direkt av BinaryFormatter-klassen i .NET biblioteket, och sparas till databasen.
På så sätt kan man direkt översätta sessionsdatat i databasen till en klass som lever i minnet på .NETsidan. Denna används sedan till att vid varje request populera den befintliga sessionen som ingår i
ASP.NET-miljön, samt att efter varje request spara ner alla värden i den befintliga sessionen till
databasen. Funktionaliteten för sessionsladdning- och sparningen läggs i ett klassbibliotek
SessionManager, så att samma kod kan användas på ASP-sidan. Av prestandaskäl sorteras alla objekt
som inte har primitiv typ, eller är strängar ut ur sessionen innan den sparas till databasen. Dessa är
ändå de enda objekt som kan läsas ut ur sessionen på ASP-sidan, varför det inte skulle tjäna något till att
spara andra objekt än dessa i sessionsdelningen. Komplexa objekt såsom egenskrivna klassinstanser går
alltså inte att dela mellan miljöerna.

4.1.2

Sessionsdelning i ASP

Eftersom ASP-sidan inte direkt har tillgång till .NET-hanterade klasser, så måste något annat sätt
användas för att få tillgång till datat. Microsoft tillhandahåller ett API som gör det enkelt för ohanterad
kod att prata med hanterad kod och vice versa. Denna kommunikation sker genom att registrera stubklasser som COM-komponenter, och låta ASP-sidan anropa dessa stub-klasser som anropar den
hanterade .NET-koden (3). På så vis kan ASP-sidan ladda och köra .NET-kod via COM. Det enda som
behövs för detta är att klassbiblioteket för sessionsdelningen, SessionManager, byggs med en sådan
konfiguration. Sedan måste biblioteket flyttas till Global Assembly Cache (GAC) och registreras med
regasm.exe, för att ASP-sidan ska kunna hitta och skapa objekten i biblioteket. När
objekten/klassinstansen är skapad i ASP går det sedan att anropa metoderna direkt, som ifrån hanterad
.NET-kod. Det sker automatisk typkonvertering mellan VBScript-typer och .NET-typer vid anrop.
Set m_manager = CreateObject("S2.Session.SessionManager")
cookieName = m_manager.SessionCookieName
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sessionKey = Request.Cookies(cookieName)
Set m_session = m_manager.LoadSession(sessionKey, Session.Timeout)

for each key in m_session
Session(key) = m_session(key)
next

Kodlistning 1 – Exempel på hur biblioteket SessionManager kan användas från klassisk ASP som ett COM-objekt. Objektet
som laddas via CreateObject(), m_manager, laddar sessionen, m_session, med ett anrop till LoadSession(). m_session kan
sedan användas för att populera det verkliga sessionsobjektet, Session, i en for-loop.

Koden som laddar och sparar sessionen måste exekveras innan och efter varje webanrop. Innan för att
ladda, och efter för att spara sessionen. Detta löses genom att använda en VBScript-klass som
initialiseras för varje ASP-sida som kräver sessionen. VBScript-klasser har en metod Init som körs när
klassinstansen blir skapad, i vilken sessionen laddas in, och en metod Terminate som körs när instansen
ska tas bort, i vilken det nya sessionsdatat kan sparas. Detta äv viktigt eftersom man genom att dra nytta
av Terminate slipper att explicit bry sig om när webanropet tar slut, eftersom Terminate körs som bland
det sista i varje anrop. Man behöver alltså inte lägga in någon kod i varje sida som ska ha sessionsdelning
som tar hand om logiken för att spara sessionen, det räcker med att lägga den logiken i
Terminatemetoden!

4.2 Konfigurationen
Vissa kunder som använder S2, och vissa användare hos dessa kunder, kan komma att behöva arbeta i
specifika vyer som skiljer sig mer eller mindre från standardvyerna i S2. Exempelvis kan en kund behöva
se en viss kolumn i en lista, medan det stora flertalet kunder inte behöver se den kolumnen. Mer
komplicerade specialfall kan förekomma; en viss kund kanske behöver ha en kontroll på en sida för att
administrera en del av något data, medan andra inte behöver just den kontrollen utan en liknande fast
med mindre funktionalitet. Att lösa sådana fall, trots att man bara kör på ett enda system, kräver någon
form av konfigurationsmöjlighet för individuella kunder och användare. Detta ska alltså fungera utan att
flera uppsättningar av systemet är i drift, dvs systemet körs bara under en webrot. För att kunna göra en
sådan distinktion mellan användare krävs till att börja med att man vid varje anrop kan skilja på kunder
och användare, för att kunna välja rätt konfiguration som sedan styr hur sidan ska ritas upp.
Konfigurationen är alltså en viss uppsättning logik, anpassningsbar ända ner till användarnivå, som styr
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funktionaliteten i applikationen. Eftersom varje användare/kund till S2 har sin egen databas, så kan en
del av denna konfiguration göras på databasnivå. Dvs, man kan lägga data i databasen som styr
konfigurationen genom att det läses upp och tolkas på olika sätt som sedan ger utslag i logiken i
systemet. Frågan är hur man ska styra logikflödet, beroende på vilken användare som kör systemet.
4.2.1

Val av konfiguration

Ett sätt att skilja mellan kunder på webanropsnivå är att använda sessionen till att lagra användar-ID och
databasnamn. Databasnamnet utgör i stort sett den sista länken i kopplingen till databasservern. Varje
kund i S2 har en egen databas i databasservern och man kan alltså använda namnet på databasen till att
urskilja vilken kund som gör anropet. Användar-ID används sedan till att urskilja vilken användare hos
kunden som gör anropet. Dessa två parametrar utgör grunden till vilken konfiguration som ska väljas.
4.2.2

Konfigurationsträdet

Konfigurationerna är ordnade i ett träd med tre nivåer. Den första nivån är rotnivån, där
grundkonfigurationen ligger, den som används om inte någon specifik konfiguration hittas på kund- eller
användarnivå. Den andra nivån är kundnivån som används om ingen användarspecifik konfiguration
hittades och sista nivån är användarspecifika konfigurationer.
4.2.3

Konfigurationsobjektet

Det objekt som slås upp med hjälp av databasnamn och användar-ID är det objekt som sedan används
för att anpassa websidorna. Objektet ärver från klassen S2Configuration och har ett antal attribut
som kan vara klasser eller data, som sidorna och kontrollerna kan använda. Detta objekt cachas i
anropsobjektet, dvs request-objektet, för att snabbare bli åtkomligt om flera sidor/kontroller i samma
anrop behöver tillgång till det. I exjobbet används dessa konfigurationsobjekt för kund- och
kontaktlistning och kund- och kontaktsökning, men det är tänkt att objekten ska kunna utökas till att
användas för fler tillämpningar.

4.3 Sökning
S2 ställer stora krav på sökbarhet i sina system. Deras nuvarande system klarar att snabbsöka på diverse
aspekter på kunder, såsom kundnummer, kundnamn etc. Det finns även en mer detaljerad sökvy där
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man kan filtrera på fler parametrar. I och med övergången till ASP.NET är målet att få fungerande en
avancerad sökfunktion som ska kunna vara utbyggbar till att omfatta inte bara kunder utan också
kontakter, händelser och aktiviteter.

För vissa användare som använder systemet ofta krävs det mer avancerad sökmöjlighet, där användaren
väljer precis vilka fält han eller hon vill söka på. I de allra vanligaste fallen så räcker det dock med att
kunna söka på all data i databasen, utan att specificera på vilka fält sökningen ska ske. Den sistnämda
sökfunktionen är en typ av fritextsökning och är viktig som snabbt alternativ till den mer noggranna
avancerade sökningen. Den enkla sökningen bör fungera så att den givet texten söker genom alla
sökbara entiteter i systemet som på ett eller annat sätt innehåller den texten.

I den nya, avancerade sökningen kan man filtrera på ungefär samma parametrar som i detaljsökningen i
det nuvarande systemet. Man kan även sortera på specifika entitetsattribut som kundnamn etc. vilket
inte idag ingår i filtreringen av kunder. I sökformuläret kan man lägga till ett obegränsat antal
sökkriterier, och kombinera dessa sökkriterier med set-operationerna union, snitt och exkludering. I den
avancerade sökningen väljer man alltså ut exakt vilka kriterier på vilken sökbar entitetstyp man vill söka.
På grund av den något komplicerade naturen av mängdfunktioner/operatorer för att kombinera
sökresultat, och den inte helt intuitiva användningen, så riktar sig den avancerade sökningen mer till
systemadministratörer än till säljare och användare i övrigt. Den avancerade sökningen är dock
tillgänglig för alla. Den är mer kraftfull än den enkla sökningen om man vet hur den ska användas, men
den kräver en viss förståelse av de olika sökkriterierna och hur de är länkade till entitetstyperna.

Båda söktyperna är tillgänglia i den nya menyn via en sökknapp i denna. Sökpanelen laddas under
menyn och är alltså alltid tillgänglig, oavsett på vilken sida användaren jobbar. På så vis kan användaren
när som helst komma åt funktionaliteten som den nya sökningen erbjuder.
4.3.1

Behörighet

Varje användare av systemet har en viss behörighet att få tillgång till data. Behörigheten bestäms av
tabeller i databasen som samordnar roller, användare och data. Vid varje sökning får endast de entiteter
som finns med i dessa behörigheter komma med i sökresultatet. Därför filtreras alla andra poster bort
innan resultatet sammanställs.
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4.3.2

Tabeller för sökresultat

När kunder listas från en sökning så måste användaren både ha haft med kunderna i sökresultatet och
ha haft behörighet till att titta på just de kunderna som sökresultatet anger. Även när användaren vill
lista alla entiteter av en sort så byggs det ett sökresultat utifrån behörighet men utan någon filtrering på
andra parametrar. Detta sökresultat sparas i tabeller i databasen. Dessa tabeller är
tblSearchCompilations, tblSearches och tblSearchResults.

Om man börjar bakifrån och beskriver tblSearchResults först så innehåller den endast två
kolumner: searchId och resultId. searchId identifierar delsökningen och resultId identifierar
entiteter som hittades i delsökningen. Dvs resultId identifierar entiteter som tex kunder eller
kontakter. resultId kan peka på olika tabeller och är inte bunden till någon specifik tabell, vilket
medför att man kan återanvända tblSearchResults till att beskriva sökresultat för alla sorters
entiteter som man skulle vilja söka på. searchId är en konstant för varje delsökning och knyter
samman sökresultaten med delsökningen. searchId och resultId ligger i ett klustrat index för
snabbare frågeexekvering.

tblSearches identifierar delsökningar och innehåller ett id, searchId och ett operatorId som

beskriver hur delsökningen ska slås ihop med andra delsökningar, med union, snitt eller exkludering.
searchId i tabellen tblSearchResults är en främmande nyckel till tabellen tblSearches.

Den tredje tabellen tblSearchCompilations, beskriver en sökkompilering som är en mängd
sammanslagna delsökningar. Den beskriver även typen på den entitet som användaren har sökt på och
som resultatet syftar till genom kolumnen categoryId. Denna kolumns värde anger allstå bara typen
på sökningen, tex kund eller kontakt. En sökkompilering binder samman delsökningar till ett
totalresultat, genom att kombinera delsökningarna med union, snitt eller exkludering beroende på varje
delsöknings operatorId. Det är med resultId kolumnen i tblSearchResults som operatorerna
arbetar. På detta sätt är det enkelt att komplettera en sökkompilering, genom att ta bort eller lägga till
delsökningar med olika operatorer och tillhörande resultat. Dessa tabeller utgör grunden i det nya
utbyggbara söksystemet. För exempel på hur dessa tabeller används se Avancerad sökning nedan. Se
Figur 3 för en översikt av söktabellerna.
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tblSearchCompilations

tblSearches

tblSearchResults

compilationId (PK)

compilationId (FK),

searchId (FK),

categoryId

searchId (PK),

resultId

operatorId

Figur 3 – Tabellerna i databasen som utgör grunden för sökningar och sökresultat. PK står för primärnyckel och FK står för
främmande nyckel. OperatorId anger operatorn union, snitt eller exkludering. Alla kolumner innehåller heltal.

4.3.3

Sökbara entiteter

Inte alla entitetstyper i databasen är sökbara, utan endast ett urval som är intressanta för användarna
att söka på. Varje sådan entitetstyp får i det nya söksystemet en tilldelad sökklass som ärver ifrån
ISearchConfig och som bestämmer hur man kan söka i entitetstypen. Denna sökkonfigurationsklass,

som också ligger i konfigurationen för användaren, går att ändra från användare till användare och från
kund till kund, så att olika sökkrav kan tillgodoses. Gui-klasserna använder ISearchConfig för att
rendera rätt funktionalitet. Huvuddelen av funktionaliteten som beskrivs av ISearchConfig används
av den avancerade sökfunktionen. Den enkla sökfunktionen använder endast delar av interfacet.
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Kodlistning 2 – Interfacet ISearchConfig som används av sök-GUI:t för att skapa sökkriterier och köra sökningar.

4.3.4

Enkel sökning

I den enkla sökningen skriver användaren in ett eller flera sökord i en sökruta och systemet hämtar alla
sökbara entiteter som innehåller något fält som innehåller något av de sökord som användaren skrev in.
För att skapa sökresultaten anropar Gui-delen ISearchConfig.DoSimpleSearch(), vars uppgift är
att söka reda på alla poster som innehåller värdet i variablen value i entitetstabellen och tabeller som
är länkade till entitetstypen och som innehåller relevant sökbar information, och sedan lägga till
sökresultatet till sökkompileringen i variablen comp. Denna funktion körs för närvarande en gång för
varje sökord som användaren har skrivit in. En framtida förbättring är att skapa databasfrågor som i
stället för att ta endast ett sökvärde, kan ta två eller tre eller fyra osv. sökvärden och söka på dessa
samtidigt i samma fråga. Hastigheten för varje sökning skulle då i stället för att approximativt fördubblas
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för varje sökord som användaren skriver in, vara mer eller mindre konstant. Detta är framförallt viktigt
när antalet entiteter växer i databasen. När databasen är liten så krävs dock inte sådana optimeringar.
Om användare av S2 CRM tycker att den enkla sökningen tar alltför lång tid, så är det dags att göra
sådana åtgärder.
4.3.4.1 Användargränssnitt för enkel sökning

Gui-delen visar förutom textfältet där användaren skriver in sina sökord, hur många av varje
sökentitetstyp som hittades och presenterar för användaren resultatet som länkar till entitetstypens
listning. Det skapas allstå en sökkompilering för varje sökbar entitetstyp, som sedan sparas ända tills
dess användaren gör en ny enkel sökning. På så vis kan användaren gå fram och tillbaka mellan typerna
så länge som det önskas, genom att klicka på länkarna från sökningen.

Figur 4 – Enkel sökning, användaren har sökt på ‘anders’ och fått upp 962 kunder och 746 kontakter. Genom att klicka på
respektive länk kan användaren navigera till listan för att se resultatet.

4.3.5

Avancerad sökning

Det bakomliggande systemet för avancerad sökning skapar en delsökning (se Tabeller för sökresultat
ovan) per sökkriterie som användaren har valt att söka på. Varje delsökning pekar alltså ut entiteter från
bara ett kriterie, exakt det som användaren har valt för just det sökkriteriet. Sökkriterier kan vara enkla
och endast beroende av grundtabellen för en entitetstyp, såsom kundnamn, som ligger som en kolumn i
kundtabellen. Sökkriterier kan även vara mer komplexa. Tex kan man söka på om en order är lagd i en
försäljning till en kund eller inte, och då inkluderar de frågor till flera tabeller som är länkade till själva
sökentitetstypen. Resultaten består ändå alltid av referenser till den sökbara entitetstypen som
användaren söker på. När användaren har fyllt i sina sökkriterier och trycker på sökknappen, så körs
varje sökkriterie för sig och resultaten läggs till som delsökningar i den sökkompilering som skapas och
som kan sägas vara det totala sökresultatet. När alla sökkriterier har körts och sökkompileringen
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innehåller en eller flera delsökningar, så körs en merge-funktion på sökkompileringen som sätter
samman sökningarna med de operatorer som användaren valt att ha på sökkriterierna, och som ligger
sparade i delsökningarna i kolumnen operatorId. När merge funktionen är klar så filtreras resultatet
på behörighet för den användare som gjorde sökningen, och läggs in som en delsökning i en ny
sökkompilering. Den gamla sökkompileringen tas bort ifrån databasen. Kvar blir alltså en sökkompilering
med endast en delsökning och dess associerade resultat, som kan användas för att filtrera ut entiteter
av den typ som sökningen syftar till. Skulle man vilja kan man lägga till ytterligare delsökningar i den nya
sökkompileringen och köra merge-funktionen igen, för att förfina sökningen. På så sätt kan man alltså
söka i ett sökresultat, vilket är väldigt användbart.
4.3.6

Avancerad sökning – mergefunktionen

Det finns inbyggt stöd i MS SQL Server för att kombinera frågor med operatorerna UNION, INTERSECT
och EXCEPT (12). Alla dessa operatorer arbetar med frågor som måste ha exakt samma format och
typning. I fallet med exjobbet används bara en typ i frågorna, och det är en heltalskolumn som
innehåller id-värdet på de entiteter som hittades av sökfrågorna och som läggs i resultId kolumnen i
tblSearchResults. Operatorerna kan kombineras fritt och nedan är exemplifierat hur de kan

användas.
((select custId from tblCustomers where namn like %ICA%
UNION
select custId from tblCustomers where namn like %COOP%)
INTERSECT
select s.custId from tblOrders o, tblSalesProcesses s where o.spId = s.spID)
EXCEPT
select c.custId from tblUserAgentCampaignCustomers c where uid = 124

I exemplet ovan resulterar i ett set av id-värden för alla kunder vars namn innehåller ICA eller COOP, och
som har ordrar lagda, men inte som är fördelade till säljaren med användar-id 124. Merge-funktionen
arbetar dock inte med frågorna direkt som ovan, utan med redan färdiga delsökningar som de beskrivs
av tabellen tblSearches. Översatt till delsökningar så skulle frågan ovan kunna se ut som nedan.
((select resultId from tblSearchResults where searchId = 100
UNION
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select resultId from tblSearchResults where searchId = 101)
INTERSECT
select resultId from tblSearchResults where searchId = 102)
EXCEPT
select resultId from tblSearchResults where searchId = 103

När sökkompileringen sammanställs på detta sätt från de enskilda delsökningarna så byggs frågan som
slår samman resultaten upp genom att först kombinera alla sökresultat som har operatorn UNION,
sedan alla med INTERSECT och sist dra bort ifrån det alla med EXCEPT som operator. Detta är precis vad
man vill ha, och det är också i den ordningen som GUI-delen presenterar sökkriterier för användaren.
4.3.7

Frågeoptimering i avancerad sökning?

Som synes i exemplet ovan körs samma fråga
select custId from tblCustomers where namn like <värde>

två gånger med två olika värden på <värde>. Det kan ses som ett dåligt resursutnyttjande att inte bygga
frågorna så att man slipper söka på samma kolumn flera gånger. Alternativet hade varit
select custId from tblCustomers where namn like %ICA% or namn like %COOP%

och att byta ut de två första frågorna mot denna enda fråga. Detta är precis vad som är tänkt att
undvikas. Att att göra på detta sätt kan ge en viss prestandaökning, men den stora nackdelen med det är
att man går ifrån den enkla arkitetktur som modellen ovan innebär. Det är mycket enklare att lägga till
nya sökkriterier, att kombinera dessa på det önskade sättet utan att behöva gå in på detaljnivå och göra
kombinationer av operatorerna and, or och not direkt i SQL-frågorna. Det enda som behövs för ett nytt
sökkriterie är att skapa en fråga som hämtar ut ett antal entitets-id-värden från databasen på önskat
sätt och lägga till dessa som en delsökning i sökkompileringen med operatorn, UNION, INTERSECT eller
EXCEPT. Sedan sköter ramverket om att kombinera ihop dessa sökresultat till ett slutligt resultat som
kan presenteras för användaren. Man behöver alltså inte ta hänsyn till hur tidigare frågor är uppbyggda
för att kunna plugga in sin egen fråga i den existerande sökmotorn. Det är mycket enklare att förstå och
ger förmodligen i längden ett system som är både lättare att underhålla och att utöka, egenskaper som
vinner över de prestandaförbättringar som man eventuellt skulle kunna åstadkomma genom att bygga
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frågorna mer optimerade. Detta är särskilt viktigt eftersom sökfuntionaliteten som projektet med
exjobbet innebär långt ifrån täcker alla de sökbehöv som finns i S2 CRM, utan bara en liten del. I
framtiden kommer alltså sökkriterier att behöva läggas till och då är det viktigt att kunna göra det utan
att behöva gräva för djupt i arkitekturen. Den nuvarande implementationen tillåter detta.
4.3.8

Användargränssnitt för den avancerade sökningen

Användaren lägger till sökkriterier till sin avancerade sökning genom att välja värden ur listboxar i
sökpanelen. Varje sökkriterie består av en operator, en kategori, ett sökfält och ett sökvärde. Sökvärdet
kan vara fritext eller ett alternativ ur en listbox. Kategorin är det grundläggande område som sökningen
sker inom, detta är en abstraktion för att kunna skilja fundamentalt olika sökfält från varandra, och
kunna dela in dem i grupper. En kategori kan vara kundinformation, fördelningsinformation för en kund
etc. Inom varje kategori finns sedan ett antal sökfält, som exakt i detalj beskriver vad sökkriteriet ska
söka på. Det är på sökfältet som sökvärdet kommer att matchas. Ibland har ett sökfält inget sökvärde,
och då visas heller inget sökvärdesfält.

Figur 5 – Sökpanelen som motsvarar exemplet ovan. Användaren vill söka på alla kunder vars namn innehåller ICA eller
COOP och som har en order lagd, men ta bort alla som ligger fördelade till säljaren MONA.

4.3.9

Detaljerat exempel på avancerad sökning

För att visa hur en sökning kan gå till och vad som egentligen sker i programmet när användaren gör en
sökning följer här ett mer detaljerat sökexempel. I exemplet så refereras ofta till Appendix B –
DefaultCustomerSearchConfig-klassen.
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Figur 6 – Användaren väljer att börja med att söka på kundinfo

Kategorierna som visas i listan kommer från metoden SearchProcedures() i
DefaultCustomerSearchConfig.

Figur 7 – Under kundkategorin har användaren tillgång till de fält som är sökbara på kundnivå, dvs namn, kundnummer,
adress etc.

Kategorin bestämmer vad som ska visas i sökfältet. För att hämta dessa körs metoden
FieldsBySearchProcedure() med den givna kategorin, i det här fallet kundkategorin, som argument. För
just den kategorin visas kundnamn och kundnummer och alla kundinfofält som ligger i tabellen
tblCustomerInfoTypes, se Förklaring av databasmodell i Appendix A – Delar av S2 CRMs datamodell, för
mer information om kundinfofält.
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Figur 8 – Användaren väljer att söka på kundnamn och genom att skriva in sökvärde A*, så listas alla kunder vars namn
börjar på bokstaven A. Det blev 373 träffar.

När användaren har skrivit in sökvärdet körs metoden DoSearch(), bla. med kategori, sökfält och
sökvärde som argument. Denna metod resulterar i slutändan i ett databasanrop
insert into tblSearchResults(searchId, resultId) select
distinct 3295, c.custId from tblCustomers c where c.name like ‘A%’

SQL-anropet görs av metoden SearchUtil.CreateSearchResults() som anropas i slutet av
DoSearch(). Metoden CreateSearchResults() sätter in alla kund-id-värden som matchar på

namnet i söktabellen tblSearchResults enligt SQL-satsen ovan. Det är sedan endast kunder som har
id-värden som ligger med i detta sökresultat som visas i listan.

Figur 9 – Användaren är ute efter att undersöka vilka av dessa kunder som ligger fördelade hos en specifik säljare.
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Här är en annan kategori, Fördelning, vald som gör att andra sökfält returneras ifrån metoden
FieldsBySearchProcedure().

Figur 10 – Tex. så kan han/hon filtrera på säljare Anna.

Den här gången hämtas redan förutbestämda sökvärden ifrån metoden FieldPossibleValues() som givet
ett sökkategori och ett sökfält returnerar hårdkodade sökvärden eller möjliga sökvärden ifrån
databasen. I det här fallet hämtas alla användare i systemet.

Figur 11 – Nu blev det i stället 12 träffar.

Den nya sökningen resulterar i ytterligare en SQL sats, förutom den på namnet ovan.
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insert into tblSearchResults(searchId, resultId)
select distinct 3296, c.custId from tblUserAgentCampaignCustomers c where uid
= 107

vilken sätter in i tblSearchResults kund-id-värden som ligger kopplade till säljare med uid 107 från
tabellen tblUserAgentCampaignCustomers, dvs som ligger fördelade på den säljaren.

Slutligen så kombineras resultatet av båda frågorna som nu ligger i tabellen tblSearchResults i SQLanropet
insert into tblSearchResults(searchId, resultId)
select 3297, t.resultId from
((select r.resultId from tblSearchResults r where r.searchId = 3295)
intersect
(select r.resultId from tblSearchResults r where r.searchId = 3296)) t

Denna kombinering av resultatet ligger inte i ISearchConfig-interfacet utan i sökkontrollen. Kontrollen
städar också automatiskt ut sökningarna med id-värden 3295 och 3296 från söktabellen. För att lista
kunderna i listan så används sök-id-värdet 3297. Eventuellt skulle mellanlagringen av id-värden i
tabellen tblSearchResults kunna hoppas över och frågorna skulle kunna kombineras direkt i
mergefunktionen, se Avancerad sökning – mergefunktionen
.
4.3.10 Tabeller för användargränssnitt och koppling till ISearchConfig

När användaren fyller i sökkriterier i sökpanelen så sparas dessa som poster i databasen i tabellen
tblSearchTemplateFields. Varje sökkriterie motsvaras i databasen av en post i den tabellen.

CREATE TABLE [dbo].[tblSearchTemplateFields](
[fieldId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[templateId] [int] NOT NULL,
[operatorId] [int] NOT NULL DEFAULT ((1)),
[searchProcedure] [int] NOT NULL DEFAULT ((1)),
[searchColumn] [nvarchar](256) NOT NULL DEFAULT (''),
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[searchValue] [nvarchar](256) NULL DEFAULT (''))

Hela sökformuläret ligger samlat under en post i tblSearchTemplates
CREATE TABLE [dbo].[tblSearchTemplates](
[templateId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[categoryId] [int] NOT NULL,
[name] [nchar](256) NULL,
[moddate] [datetime] NOT NULL DEFAULT (getdate()),
[isCurrent] [bit] NOT NULL DEFAULT ((0)))

tblSearchTemplateFields är alltså länkat med en främmande nyckel till tblSearchTemplate på
templateId-kolumnen. operatorId anger UNION, INTERSECT eller EXCEPT operatorn för kriteriet och

är precis samma som den delsökning som körs på resultatet får som operatorId. searchProcedure
anger sökkategorin, searchColumn anger sökfältet och searchValue anger sökvärdet att söka på i
fältet. Många metoder i ISearchConfig är nära knutna till tblSearchTemplateFields. Metoden
Operators() anger vilka mängdoperatorer sökkonfigurationen stödjer, vilket vanligtvis är alla

tillgängliga, union, intersect och except. SearchProcedures() anger kategorierna som alltså är det
område sökningen sker inom. FieldsBySearchProcedure(int) ger sökfälten per kategori, tex.
kundnamn eller kundnumer för kundkategorin. FieldPossibleValues(int, string) ger möjliga
sökvärden på ett sökfält, dvs om de värden som sökfältet innehåller bara får vara av en viss typ så anges
dessa av denna funktion. Alternativen visas i så fall i en listbox där användare får välja något värde. Finns
inga möjliga sökvärden så visas ett textfält med fritext i stället för en listbox, där användaren kan skriva
in den text som de vill söka på i sökfältet. FieldHasSearchValue(int, string) anger om ett
sökfält har något sökvärde överhuvudtaget. Om det inte har det så går det att köra frågan utan något
specifikt sökvärde. Detta kan specifikt gälla vid sant/falskt scenarion, tex gälla om en order är lagd för
försäljningen till en kund eller ej. I ett sådant fall finns inget sökvärde, och sökfältet heter då i stället
’Order lagd’.

Det GUI-delen gör är alltså helt enkelt att hela tiden fråga ISearchConfig om olika KeyValue-par och
visa och spara det data som användaren fyller i till tabellen tblSearchTemplateFields. Klassen
KeyValue är en tupel av två strängar, ett presentationsvärde och ett bakomliggande datavärde. Dessa

används sedan för att presentera de listboxar där användaren kan konfigurera sökningen. Värdesdelen i
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KeyValue presenteras i listboxen och nyckeldelen skickas tillbaka till ISearchConfig i parametrarna
operator, searchProcedure, column och value, i de ovanstående funktionerna. När användare

trycker på sökknappen så kör GUI-delen ISearchConfig.DoSearch() på varje sökkriterie med de
värden som användaren har fyllt i. DoSearch() i sin tur skapar en delsökning och lägger till i den i
sökkompileringen comp, som skickas med som argument till metoden.
4.3.11 Sparade sökinställningar till den avancerade sökningen

Det finns även funktionalitet för att spara sökinställningar. Eftersom varje sökinställning redan ligger i
databasen som en post i tabellen tblSearchTemplates, så är det enkelt att låta en sådan post ligga
kvar och använda igen om användaren så skulle önska. Ett administrativt gränssnitt för att spara, ladda,
spara över och ta bort sökinställningar implementerades och finns tillgängligt för användaren. Den
sökinställning som visas när användaren går in i sökpanelen är alltid den senast använda sökningen.

4.4 Listning
Det är viktigt att olika kunder och användare av systemet ska kunna se listningar i olika vyer. På grund av
detta krävs en mekanism för att kunna ändra utseende på data på ett enkelt sätt utan att behöva
duplicera kod eller göra stora strukturella förändringar i koden. Därför används en webkontroll som
grund för listningen av både kunder och kontakter, med möjlighet till anpassning och utökning via
konfigurationsobjekt.
4.4.1

Webkontrollen ListControl

ListControl-klassen är tänkt som en generell listningskontroll. ListControl innehåller ingen logik

för att hämta data ifrån databasen, eller hur data i listan ska visas. Istället samverkar den med, och
konfigureras av, en klass som ärver från interfacet IListConfig. Denna IListConfig i sin tur är
tänkt att hämtas från den nuvarande konfigurationen, se ovan, vilket gör att man enkelt kan konfigurera
olika kunders listor genom att ändra IListConfig –objekten i konfigurationen. IListConfig har
metoder och attribut för att ange hur många kolumner som ska visas i listan, hur dessa kolumner ska
sorteras och ritas ut samt hur datat ska hämtas från databasen.
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Kodlistning 3 – IListConfig interfacet som används av ListControl-kontrollen för att hämta data i databasen och skapa
kolumner i listan.

ListControl använder en klass som heter GridView som har inbyggt stöd för att visa ett antal

dataposter i listformat med möjlighet att gå mellan olika sidor i datat om antalet poster skulle vara fler
än det antal som går att visa i listan samtidigt (13). Om antalet poster alltså är 600 och antalet poster per
sida i listan är satt till 50 så blir antalet sidor 600/50=12 sidor data. Sidorna visas som nummer ovanför
listan där användaren kan välja vilken sida som ska visas. Till GridView-klassen specificerar man de
kolumner som man vill att listan ska innehålla, anger en datakälla i form av en lista med klassinstanser
eller som ett sk. DataSource-objekt, sedan sköter GridView-kontrollen om hela utritningen av listan.
Det går att styra format och utseende på listan via ett antal parametrar med vilka man konfigurerar
GridView-klassen . Kontrollen stödjer även sortering av kolumner i listan. Det är en stor fördel att

kunna använda liknande inbyggda ASP.NET-kontroller för att slippa manuell hantering av sådan
grundläggande funktionalitet.
4.4.2

Hur data hämtas till listan

Vilka entiter som går att visa bestäms alltid av ett sökresultat. Det sammanställda snittet av sök- och
behöreighetsmängden ligger efter sökning i en tabell i databasen och går direkt att länka till entiteterna
för att få ut rätt data. IListConfig har två metoder för att få ut rätt data från databasen och kunna
presentera denna, LoadPage och LoadCount. LoadCount hämtar antalet entiteter som totalt går att
lista i listan, dvs bara en siffra som anger totalantalet framsökta entiteter. Denna används sedan för att
bestämma hur många sidor listan ska kunna visa. LoadPage hämtar ett antal entiteter från det totala
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antalet som går att visa, dvs ett fönster i den mängd av entiteter som totalt finns att tillgå. Båda dessa
metoder bygger SQL-strängar från relevanta parametrar och skickar till databasen för att få ut data.
4.4.3

Optimerad hämtning av data

En detalj som måste hanteras i metoden LoadPage är alltför stora datamängder. Om sidstorleken i
listan är 50 och antalet poster i sökresultatet är väldigt mycket större, tex > 30000, så vill man inte
hämta all det datat från databasen för att sedan filtrera ut alla 29950 poster data som användaren inte
kan se, för att sedan bara visa de 50 återstående. På något sätt måste man få ut just det fönster data
som användaren tittar på för tillfället. Detta visar sig vara lite krångligt i SQL Server. I andra databaser,
tex PostgreSQL och MySQL så finns inbyggt stöd för att ange en offsetparameter och en
countparameter, där offsetparametern bestämmer var i datamängden man vill starta hämtningen och
countparametern anger hur många poster från den postitionen i mängden som ska hämtas (14). I SQL
Server finns countparametern, angiven med nyckelordet TOP, men inte offsetparametern som helt
saknas. Det finns dock ett antal trick man kan använda för att ändå få ut just bara ett antal poster mitt i
en större resultatmängd. Det sätt som används i exjobbet är att numrera raderna i resultatmängden
efter sortering, vilket kan göras med nyckelorden
ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY <column>) AS ROW

där <column> är kolumnen som man vill sortera på. Detta skapar en kolumn ROW som är numrerad från
ett till det totala antalet poster i resultatet. Sedan kan man hämta ut rätt fönster ur resultatet genom att
lägga till ett where-uttryck liknande
WHERE ROW BETWEEN @offset AND (@offset + @count)

Där @offset och @count är offset- och countparametern respektive. Märk att detta kräver att man
ordnar listan efter någon kolumn, eftersom det bara är då som funktionen ROW_NUMBER() fungerar.
Idén till just denna metod är hämtad från Scott Gu (15), men det finns andra sätt att göra det på. Ett sätt
som föreslås av Greg Hamilton (16) är att sätta en variabel ROWCOUNT som bestämmer maxantalet rader
som ska köras i en select. På så vis kan man få ut det värde som ligger precis i början av datafönstret
genom att sätta ROWCOUNT = @offset samtidigt som man sorterar på den kolumn som man ordna
datat efter. Sedan kan man hämta resten av datat genom att sätta ROWCOUNT = @count.
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SET ROWCOUNT @offset
SELECT @first_id = employeeID FROM employees ORDER BY employeeid
SET ROWCOUNT @count
SELECT e.* FROM employees e
WHERE e.employeeid >= @first_id

Detta sätt är möjligtvis en aning snabbare än det som används i exjobbet men det verkar inte fungera
bra med strängar. Detta eftersom operatorn >= inte fungerar med strängar på samma sätt som med
nummer.

4.5 Meny
S2 CRM använder en meny med flikar i flera nivåer för att låta användare gå mellan de olika tjänster som
systemet tillhandahåller. För att använda de nya funktioner som projektet för med sig så måste dessa gå
att komma åt från menyn i systemet. S2 har tidigare skrivit funktioner i ASP.NET som används i systemet
idag, med den befintliga menyn, genom att använda en iframe där innehållet i menyn laddas in
separat. Detta är en möjlig utväg att använda även för exjobbsprojektet, men den innebär vissa
svårigheter. Den testades och det visade sig att när menyn laddas in i iframe elementet på toppen av
sidan så får den en annan text-encoding än den sida som visas i ASP.NET-miljön. Detta gjorde att vissa
bokstäver inte visades korrekt, som å, ä och ö. Det gick att motverka detta genom att byta text-encoding
på menyfilen, men då renderades den inte korrekt i den gamla ASP-miljön i stället. Lösningen skulle ha
varit två filer, sparade med olika text-encodings, men det är inte det bästa alternativet, eftersom det
kräver två identiska kopior av samma fil. Inte heller fanns något bra sätt att få in den nya
sökningsfunktionaliteten i den gamla menyn. Eftersom sökningen alltid ska vara tillgänglig, oavsett om
anvädaren kör en ny ASP.NET-sida eller en klassisk ASP-sida, så skulle den nya sökfunktionaliteten
behöva ligga i en iframe i den gamla menyn. Dvs den när användaren skulle köra sökningen i en ny
ASP.NET-sida så skulle han gå via menyn som skulle ligga i en iframe, in till sökpanelen som även den
skulle ligga i en iframe i det första iframe-elementet. Dvs flödet skulle gå från ASP.NET till ASP till
ASP.NET igen. Detta skulle inte bli prestandamässigt bra och säkerligen skulle det uppstå en hel del svåra
formateringsproblem i den lösningen. Det är mycket bättre om menyn finns direkt i ASP.NET miljön, och
om sökningen ligger direkt i den menyn.
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4.5.1

SiteMapProvider för menyn

Alla sidor tillgängliga att titta på i S2 CRM ligger i en tabell tblServices i databasen. Varje post i
tablellen motsvarar en flik i menyn och har antingen ett URL som pekar på den sida som tjänsten ligger i,
eller saknar URL och agerar då endast som förälder åt understående tjänster i hierarkin. Varje post har
också en pekare till en förälder, och tabellen beskriver alltså ett träd av tjänster och hur dessa förhåller
sig till varandra. Tjänster är också kopplade till behörigheter för att skilja på vilka användare som har
tillgång till vilka tjänster. Menyn använder tblServices-tabellen för att rendera, och varje tjänst/post i
den tabellen blir en flik i menyn. I ASP.NET finns en innbyggd menykontroll, som ritar ut en meny utifrån
en sk. SiteMap. Denna SiteMap är just ett träd av URL:er som beskriver vilka sidor och tjänster
systemet har. En del i att bygga den nya menyn i ASP.NET är att översätta datat i tblServices till en
SiteMap som kan användas av ASP.NET:s inbyggda menykontroll. För att göra den översättningen så

måste man använda en SiteMapProvider, en klass som har ett interface som ASP.NET kan anropa för
att bygga en SiteMap, som sedan kan läsas av menyn. Det enklaste sättet att göra detta är att ärva från
StaticSiteMapProvider, och implementera metoden BuildSiteMap(), och där översätta varje

post i tblServices till en SiteMapNode, som beskriver en sida/tjänst i systemet. En SiteMapNode är
alltså ASP.NET:s inbyggda tjänst-beskrivare, och för att kunna använda ASP.NET-menyn som i sin tur
använder sig av SiteMapNode-objekt så måste tblServices överstättas till dessa objekt. Eftersom en
post i tblServices innehåller all information som behövs för att bygga en SiteMapNode, så är det
enkelt att bara traversera tabellen och översätta den. Metoden IsAccessibleToUser() är viktig att
implementera i SiteMapProvider-objektet för att sortera ut de SiteMapNode-objekt som är synliga
för den användare som kör systemet. På så vis kommer varje användare se just den meny som han eller
hon har behörighet att se. Det finns en tabell i S2 databasen som beskriver vilka användare som får
använda vilka tjänster, och det är bara att titta i den tabellen för att implementera metoden
IsAccessibleToUser() (17).
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Figur 12 – Posterna i tblServices som översätts till SiteMapNode objekt som menykontrollerna kan använda för att rita ut
flikar.

4.5.2

Meny - användargränssnitt

Som nämnts ovan så har ASP.NET en inbyggd menykontroll. Denna generarar per default en eller flera
tabeller nästade i varandra för layouten. Den gör också bruk av JavaScript för att dynamiskt visa
undermenyer när användaren klickar på någon av flikarna i den statiska huvudmenyn, så att
funktionaliteten liknar en meny i en desktop-applikation. Den genererade HTML-koden är en aning
otymplig och komplex. JavaScript funktionerna för de dynamiska menyerna är heller inte helt stabila på
alla webläsare. De fungerar ganska bra i Internet Explorer men i FireFox verkar de inte helt
genomtestade. Det finns en allmän åsikt på nätsidor som berör ämnet att det är bättre att generera
menyer som ska ha sådan funktionalitet som ovan beskrivits med hjälp av oordnade listor och listitems,
dvs med ul och li taggar (18). För att få de dynamiska menyerna kan Cascading Style Sheets (CSS)
kombinerat med små mängder JavaScript användas. Fördelen med att göra på det sättet är att man får
blinkfria dropdown-menyer som fungerar bra i alla webläsare med ganska smal HTML-kod. Det är
dessutom enkelt att förändra utseendet på en sådan meny med CSS . Som tur är finns det också
möjlighet att generera exakt den sortens HTML-kod som krävs för detta ifrån en ASP.NET-menykontroll.
Detta görs med en så kallad kontroll-adapter.

En kontroll-adapter fungerar så att den tar över renderingen av en existerande ASP.NET-kontroll, och
skapar en egen HTML-kod utifrån kontrollobjektet. På så vis kan man få en kontroll att generera precis
den HTML man vill ha. Det finns färdiga sådana adapters att ladda ner på nätet som skapar HTML-kod
som kan anses snyggare och bättre än den HTML-kod som de inbyggda ASP.NET kontrollerna genererar
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per default. För att använda dessa adapters lägger man till dem till web-projektet och lägger en
.browser fil som innehåller deklarationer av de adapters som man vill använda i ASP.NET-katalogen
App_Browsers, som är en i ASP.NET fördefinierad katalog. Efter detta genererar inte längre

menykontrollen den tabellformaterade HTML-koden, utan en HTML-byggd av ul och li taggar.
Resultatet är att man kan använda CSS till mer dynamiska menyer som ser bra ut och som reagerar
mycket snabbare på musaktivitet än den inbyggda varianten . För en intressant jämförelse mellan den
inbyggda meny-varianten och den som genereras av CSS Adapters se (19).

4.5.3

Multipla horisontella meny-nivåer

Den klassiska ASP-menyn i S2 CRM har som nämnts flera nivåer. En sådan layout stödjs inte av den
inbyggda menykontrollen i ASP.NET, som i en horizontell layout bara stödjer en statisk nivå, men
obegränsade dynamiska sub-menyer. För att få de multipla, horizontella, statiska nivåerna som behövs i
systemet så tillämpades en metod att skapa flera menykontroller, en per nivå. Den nya menyn
innehåller alltså inte en menykontroll, utan en menykontroll per horizontell nivå. Layoutmässigt så
märks inte detta, men i koden skapas menyn rekursivt och lägger till en menykontroll till sidan per nivå.
Eftersom detta stöd saknas i den inbyggda varianten, så måste tillståndet i menyn sparas manuellt vid
varje händelse i menyn. Dvs när användaren klickar på flikar som inte har något URL direkt kopplat till
sig, utan som bara agerar som förälder åt ett antal sub-tjänster, så måste kontrollen spara id-värdet på
denna flik som den aktuella fliken, för att kunna rendera rätt. Denna information sparas i Viewstate för
menyn.

Figur 13 – Menyn som den ser ut i det nya systemet. Flera horizontella statiska nivåer läggs på varandra genom att skapa en
menykontroll för varje nivå. Flikarna i menyn lyser upp när musen förs över dem för att ge respons till användaren. På bilen
är fliken ’Kunder’ vald.
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4.5.4

Menyformatering

Det som återstår för att få det hela att se bra ut är att skapa en attraktiv layout i menyn. För att
användaren ska få respons när han/hon för musen över menyn används CSS att ändra bakrundsbilder i
flikarna till en något mörkare variant, just när pekaren står över fliken. Tack vare användandet av
adapterklasserna för att rendera menyn så kan man enkelt sätta CSS-klasser på de olika nivåerna i
menyn och de tillhörande flikarna. CSS-klasser beskriver hur ett HTML-element ska ritas ut, dvs tex. hur
dess kant, bakgrund och marginal ska ritas ut av webläsaren. Varje HTML element har ett attribut class
som kan innehålla en eller flera namn på klasser vilka ska appliceras på elementet vid utritning. Dessa
klasser kan vara hierarkiellt strukturerade så att de bara gäller när de ligger som underklasser till andra
HTML-element/klasser. Detta är speciellt viktigt i fallet med utritningen av menyn, för på så sätt kan
man bestämma exakt i vilken position i element-hierarkien ett visst utritningsformat ska användas. Dvs
man kan veta hur en submeny till en submeny ska ritas ut just därför att den andra submenyn har en
klass som bara är aktiv när den ligger som submeny till just den första submenyn men inte annars. Därav
följer att man kan sätta rätt bild till rätt HTML-element, eller visa rätt submeny, när användaren rör
musen över elementen i menyn.

I projektet används en ganska avancerad utritning med bilder och ändring av förgrundsfärger, som gör
att CSS-schemat är förhållandevis stort för menyn. CSS-schemat som styr utritningen blir mer
komplicerat ju djupare menyn är, dvs desto fler statiska och dynamiska nivåer den har. Man måste så att
säga ta med alla möjliga kombinationer av nivåer i CSS-schemat för att utritningen ska ske på rätt sätt.
Detta gäller i högre grad ju mer föränderligt utseendet ska vara i de olika nivåerna. Ett alternativ skulle
kunna vara att använda något verktyg som jQuery för att på klientsidan sätta de klasser som behövs
(20). Detta skulle eventuellt fungera bättre om man skulle vilja utvidga menyn med fler nivåer, då man
programmatiskt kan välja klasser i stället för att hårdkoda dem i en CSS-fil.

5 Teknikdel
Vid övergången till ny miljö är det bra att välja rätt platform att bygga systemet på. Här diskuteras kort
vad som användes i projektet och varför. En del ny teknik kommer i form av bibliotek som är tillgängliga
i det nya ASP.NET 3.5, som fortfarande är i betastadiet och kommer ut i produktion 2008. Många delar
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av version 3.5 är dock väl utvecklade och buggfria och går utmärkt att använda, särskilt som det nya S2
CRM också är i betastadiet.

5.1 AJAX
Asynchronous Javascript and XML (AJAX) är en förhållandevis ny teknik för att kunna uppdatera endast
delar av en websida i stället för att behöva ladda om hela sidan varje gång något förändras på
serversidan av applikationen. Javascript används en hel del inom webprogrammering i allmänhet och
tillåter ett mer kontinueligt användargränssnitt som inte delas upp i ett antal helsids-postanrop till
servern, som fördröjer uppdateringen av sidan. Problemet med att endast använda javascript för denna
typ av funktionalitet är att man inte kan få tillgång till ny data ifrån servern utan att göra tidskrävande
anrop. Fördelen med AJAX är att det tillåter just postningen att ske inom ett väl definierat avsnitt av
html-koden som utgör sidan. Genom att hela tiden posta tillbaka till servern slipper man att hålla något
tillstånd alls på klientsidan med javascript, vilket är en stor fördel. Eftersom AJAX gör att
uppdateringarna går så pass mycket fortare så blir detta möjligt.

5.1.1

AJAX i ASP.NET

AJAX i ASP.NET är förhållandevis nytt. I och med den nya versionen av .NET 3.5 som stöds av Visual
Studio 2008 beta2, så ingår AJAX som en grundläggande del i ASP.NET, i form av ett kontrollbibliotek.
Detta gör det enklare att använda AJAX i ASP.NET (21). Biblioteket innehåller dels JavaScript-extenders,
med vilka man kan förbättra och anpassa funktionaliteten i befintliga serverkontroller. Tex. kan man
tvinga datumformatering i ett textfält om man vill att innehållet när det väl postas till servern ska gå att
tolka som ett datum. Dels finns UpdatePanel-kontrollen och tillhörande kontrollen som gör det möjligt
att posta och uppdatera endast delar av en sida. UpdatePanel är lätt att använda; man innesluter den
markup-kod i den sida som man vill göra separat uppdaterbar inom kontrollens start- och sluttag, och
lägger till en ScriptManager i början på sidan. Man kan även specifisera vilka knappar och kontroller
på sidan som ska frambringa en uppdatering av hela sidan, och vilka kontroller som eventuellt ligger
utanför UpdatePanel-kontrollen som ska frambringa en uppdatering av endast UpdatePanel-delen.
Tyvärr så krävs en hel del extra HTML-kod för varje UpdatePanel som man lägger till i sidan, då
ASP.NET måste hålla reda på vilka delar av sidan som stödjer partiell uppdatering.
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5.1.2

AJAX i projektet

I projektet används den inbyggda kontrollen UpdatePanel för att uppdatera delar av sidorna snabbare.
I både den enkla och den avancerade sökpanelen används kontrollen UpdatePanel för att innesluta de
båda sökpanelerna. Även i listningen används UpdatePanel för att innesluta listningskontrollen.
UpdatePanel-kontroller går att nästla i varandra på en sida, så att en UpdatePanel-kontroll kan

innehålla en eller flera UpdatePanel-kontroller, som i sin tur kan innehålla andra UpdatePanelkontroller osv. Fördelen med detta är att bara den UpdatePanel-kontroll som närmast innesluter den
kontroll som orsakar ett postback-event kommer att uppdateras, och lämna resten av sidan utan
uppdateringar. På så vis kan man få en väldigt finkornig uppdatering av sidan, genom att nästla
UpdatePanel-kontroller. Detta dras också nytta av i sökkontrollen.

5.2 Objektstruktur
Vid övergången till ett nytt system så måste övervägas hur datamodellen ska se ut. Vad finns det för
alternativ att representera data från databasen? Ett sätt är att använda tabell och radobjekt, och hämta
data genom att referera till kolumner i dessa. Ett sådant tillvägagångssätt används i klassisk ASP, och
även i nuvarande S2 CRM. Nuförtiden har det dock blivit mer populärt att använda någon form av ORMverktyg. ORM står för Object Relational Mapping, och konceptet går ut på att hämta data från en
databas och representera dem i programmet som klasser och objekt (22). Tabellerna representeras som
klasser och raderna som objekt, kolumner som attribut i objekten och fältvärden som instansvariablers
attributvärden. En stor fördel med att använda någon form av ORM är möjligheten att navigera
relationer direkt i objekten, via mändattribut i dessa. ORM-miljön sköter om all hämtning av data vid
sådan navigering, vilket gör det möjligt att slippa explicita SQL-anrop i koden. Dessutom sköter ORMmiljön uppdatering, insättning och borttagande av data, vilket också annars behöver göras med explicita
SQL-anrop till databasen. Till ORM-miljöer ingår ofta verktyg som kan generera klasser som speglar
databasen utifrån ett databasschemas metadata, såsom tabeller, primärnycklar och främmande nycklar.
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5.2.1

LINQ to SQL

Vad finns det då för ORM-verktyg till ASP.NET? Microsoft har först på senare år lagt ner tid på att skapa
ett ORM-verktyg som är tänkt att användas som standard i .NET miljön. Detta verktyg kallas Entity
Framework, har dock inte släppts ännu (23). En light-version av Entity Framework, LINQ to SQL släpps
tillsammans med Visual Studio 2008 (24). LINQ står för Language INtegrated Query och är tänkt att
kunna användas som ett query-språk inte bara mot databaser utan mot XML, Entity Framework och
andra sorters datakällor. Det fungerar så att man skriver frågan direkt i programkoden, och LINQ
översätter den till SQL först när man försöker komma åt de objekt som frågan ska generera.

På grund av den nära förestående releasen av LINQ to SQL när exjobbet påbörjades så valdes att
använda denna teknik i exjobbet genomgående. Detta har medfört att mycket grundläggande SQL direkt
i koden har kunnat undvikas, och att uppdatering av objekt har blivit mycket enkelt. Nu är LINQ släppt
och det verkar som att det kommer att utgöra en del i många API:er från Microsoft framöver.

Kodlistning 4 – Exempel på en LINQ fråga som hämtar ut alla kunder som en användare är behörig att se och filtrerar dem på
region (cid).

5.2.2

NHibernate

Det finns en version av Hibernate för .NET, NHibernate. Hibernate har på senare år blivit ett väldigt
populärt ORM verktyg för Java EE. I projektet så undersöktes möjligheterna att använda NHibernate som
ORM verktyg (25). Det visar sig dock att den senaste versionen av NHibernate bygger på version 2.1 av
Hibernate, vilket är en ganska gammal version, då den senaste versionen av Hibernate ligger på 3.2. Det
saknas också stöd för tekniken ifrån den kommerciella sektorn, och även om det finns stöd för de flesta
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databaser så saknas lämpliga editorer och verktyg för att översätta databasmodellen till de XML-filer
som behövs för att konfigurera NHibernate. För att kunna använda ett ORM-verktyg i produktion så är
det nästan nödvändigt att sådana verktyg finns tillgängliga för att slippa skriva konfigurationsfilerna för
hand.

6 Övrigt

6.1 Ändringar i databasmodell
Databasmodellen i S2 skulle eventuellt behöva uppgraderas med referensintegritet, vilket den för
närvarande helt saknar. Alla entiteter är löst kopplade och det krävs av programvaran som uppdaterar
databasen att den inte lämnar databasen i ett inkonsistent skick. Det kan dock vara svårt att skydda sig
emot sådant vid systemkrasher, avbrytna anrop etc, då endast halva transaktioner har gått igenom. Om
man som komplement till index i databasen också lägger till primär och främmande nycklar till
tabellerna, och på så sätt skapar tydliga relationer mellan entiteterna så kan man förhindra att
databasen hamnar i ett inkonsistent skick, eftersom databasmotorn då själv ser till att detta inte sker.
Det går ganska enkelt att lägga till nycklar till tabellerna i S2 eftersom alla relationer är tydligt
definierade. Man kan skripta inlägg av sådana nycklar i databasen med vanliga SQL-skript.

Andra fördelar med att använda primära/främmande nycklar är att diverse verktyg som finns tillgängliga
för objektmappning till databasen, exempelvis LINQ to SQL, kan använda metadata från databasen för
att skapa relationer mellan de entitetsobjekt skapas som är samma som de som finns i databasen. Detta
får dock mer ses som en bonus än en anledning att lägga till nycklar. Den primära anledningen är som
nämnts att få referensintegritet och hålla databasen i ett konsistent skick. Det bör tilläggas att S2 inte
har haft några stora problem med sina system pga att de inte har använt nycklar i databasen. Detta
hindrar dock inte att det kan vara en god idé att lägga till dem.

7 Analys av alternativ implementationsmiljö
I och med förnyelse av ett system kan det vara lämpligt att även ta med en diskussion om vilken
platform som bör utgöra grunden för det nya systemet. Eftersom S2 CRM är byggt på klassisk ASP43

teknik, så kan det tyckas ligga det nära till hands att välja efterföljaren ASP.NET som platform. Frågan är
dock om det är det enda realistiska alternativet. Hur mycket liknar klassisk ASP-miljö ASP.NET? Är de
tillräckligt lika för att man ska kunna återanvända redan skriven kod i det nya systemet. Om inte, hur
stort skulle steget vara att gå över till en helt annan platform, som till exempel Java? Finns det några
fördelar med att helt byta platform, och om fördelarna skulle visa sig vara stora, är det tekniskt och
ekonomiskt genomförbart utan allt för stora omkostnader?

Vilka platformar kan tänkas vara möjliga? Java är ett självklart alternativ. Det beräknas att ca 20% av all
programkod i världen skrivs i Java enligt TIOBE (26), vilket i sig förvisso inte är någon anledning att välja
just Java. Men det finns en uppsjö av webramverk impelementerade i Java. Apache Struts, Spring
Framework och JBoss Seam är några exempel . Eftersom Java och dess webramverk har helt öppen
källkod, så är de ofta väldigt genomtestade och buggfixade, då utvecklarna själva kan gå in och rätta till
fel som de upptäcker. De kan naturligtvis också bli mer kostnadseffektiva, åtminstone om man satsar på
rätt produkt med stor community, chansen är då mindre att projektet läggs ner efter ett par år. Just det
sistnämnda är viktigt att ta hänsyn till innan man väljer en platform, att det kommer att finnas framtida
stöd och nyutveckling för den miljö man väljer. Supporten på produkter med öppen källkod kan vara
sämre än på köpt programvara, men å andra sidan så har man tillgång till källkoden och kan om man har
tid söka reda på det man behöver veta i den.

7.1 Introduktion till JBoss Seam
Frågorna kring hur man skulle göra för att välja platform och hur man skulle kunna gå över till den är
många och allför omfattande för att tas upp i detalj i det här exjobbet. Men för att ha något att jämföra
med ASP.NET så undersöktes ett alternativt och förmodligen ett för framtiden mycket lovande
webramverk, JBoss Seam.

JBoss är en del av Red Hat, som har blivit en av de största Linuxsystemdistributörerna. JBoss
tillhandahåller en samling programvaror baserade på Java, för att bygga distribuerade system och
tjänster (27). Ett av dessa är JBoss Seam (28), som ”syr” samman två vedertagna standarder i Java
Enterprise Edition, Enterprise Java Beans 3.0 (EJB3) (29) och Java Server Faces (JSF) (30). Det Seam gör är
bland annat att låta de distribuerade javabönorna bli tillgängliga direkt från en JSF-sida. Seam gör detta

44

genom att genskjuta anrop från JSF till såkallade ”backing-beans”, javaklasser som tar hand om en JSFapplikations affärslogik, och vidarebefodra dessa till EJB-behållaren, vanligtvis JBoss Application Server,
där logiken i applikationen ligger. För att göra detta krävs någon form av konfiguration, och den görs i
form av metadata, sk ”annotations” av attribut, här kallat attributkommentarer. Attributkommentarer
associeras med hela klasser, eller metoder och medlemmar i klasser eller Plain Old Java Objects (POJO)s,
som de också kallas. Seam tillåter flera scenarion; det går att använda XML om man inte vill jobba med
attributkommentarer, och om man inte vill köra med en applikationsserver kan man låta Seam jobba
mot vanliga javabönor. Seam-ramverket håller även i ett antal kontexter, från vilka det går att skyffla
data in och ut ifrån affärslogikklasserna, oavsett om EJB används eller inte. Det finns sammanlagt sex
kontext, dvs platser att lagra data. Från ett kortlivat event-kontext till ett långlivat application-kontext, i
olika nivåer av livslängd. Detta att jämföra med ASP.NET där man i stort sett har fyra. Fler kontext
innebär inte nödvändigtvis någon fördel, och det diskuteras senare vissa skillnader mellan kontexten i
Seam och ASP.NET. Om man låter Seam jobba mot Hibernate, så har man även tillgång till validering av
den data som man sätter i sina entitetsklasser, innan den sparas ner till databasen. Precis som i många
andra webramverk för Java så har man i Seam en klar uppdelning av applikationen i lager, sk modell-vykontroll (MVC) (31). En annan bra sak med JBoss Seam är sidflödeslogiken, som kan konfigureras som
XML och som ger tydliga regler för hur man kan gå mellan sidor. Detta saknas per default helt i ASP.NET
Web Forms, där det är upp till varje enskiljd sida att hantera flödet mellan anropen och sätta eventuella
restriktioner.

7.1.1

EJB3 sessionsbönor

EJB 3.0 stödjer två sorters bönor, ”stateless” och ”stateful”. Stateless-bönor är logikklasser som inte har
något tillstånd, dvs inget data är associerat med dessa. De sköter om sådana saker som inte kräver något
associerat data, som t.ex. att ladda och spara entitetsbönor till databasen. Stateful-bönor har tillstånd
som återställs vid varje anrop till bönan. Ett bra exempel här är en kundvagnsböna som håller i de objekt
som representerar en kunds beställning i en webaffär. Dessa bönor hanteras av Seam och kan läggas i
det kontext där de passar, vanligtvis i sessions- eller konversationskontextet.

7.1.2

Bijektion
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Ett av de mest grundläggande koncepten i Seam, och även i andra ramverk som Spring Framework, är
Inversion-Of-Control (IoC) också kallat Dependency Injection (DI). Detta koncept går ut på att injicera
beroenden in i logiklagret, i stället för att logiklagret ska behöva slå upp beroenden via någon extern
tjänst. Detta så att man slipper kod som är beroende av externa tjänster. På så sätt blir logikobjekten
lösare kopplade till ramverket (32). Med beroenden menas här de objektinstanser som logiklagret
behöver för att kunna utföra sitt jobb. För att Seam ska kunna veta vad som ska injiceras så behöver
man märka upp logikklasserna med attributkommentarer, som talar om vilka objekt som ska injiceras
eller ”utjiceras” (motsatsen till injiceras), och hur detta ska ske. Logiklagret får alla sina beroenden från
Seam via vy-lagret i form av injicerade attribut. En av de stora fördelarna förutom lös koppling som
anses finnas med DI är att koden blir enklare att testa genom att man kan injicera sk. ”mock-objects”,
objekt som inte innehåller någon riktig funktionalitet men som har samma signatur som
originalobjekten. IoC och DI saknas helt i ASP.NET.

7.2 Projektet i JBoss Seam
Det som diskuteras här är hur de förändringar och den nyutveckling som gjordes i exjobbet skulle kunna
ha gjorts med JBoss Seam, och vilka för eller nackdelar det skulle kunna ha inneburit att ha använt JBoss
Seam i stället för ASP.NET.

7.2.1

Sessionsdelning

Att dela session mellan gamla ASP och JBoss Seam skulle behöva göras på ett annat sätt än det som
beskrivs i sessionsdelningskapitlet ovan. Detta eftersom man inte kan serialisera ett .NET objekt till ett
Javaobjekt. Det skulle dock inte alls vara någon omöjlighet att ha sessionsdelning. Den bästa principen
skulle förmodligen vara att ha en tabell som håller sessionerna i databasen och länka på datat i form av
en nyckeltabell, som innehåller nyckel och värdeposter .

7.2.2

Konfiguration
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Den konfiguration som är nödvändig för att kunna hantera kunder med olika krav på applikationen blir
enklare med en modell-vy-kontroll. Det man i princip skulle göra är att ha kund-konfigurationsobjektet
levande i sessions-kontextet, och låta det styra utritningen av sidan. De delar som är kundspecifika kan
man sedan helt låta gå till kundspecifika POJOs. I ASP.NET måste man lägga den kundspecifika koden
direkt i sidans code-behind del, varifrån man får referera till de objekt som ska ta hand om anropet,
vilket innebär ett extra steg och inte minst en sämre abstraktion då även kundspecifik kod måste utgå
från den generella implementationen.

7.2.3

Sökning och listning

I stället för att ha logiken för sökningen i ASP.NET kontroller som skulle ligga inbakade i själva sidan, så
skulle denna ligga i bakomliggande EJB objekt som skulle ta hand om sökdata och utföra sökningen. Ett
sätt att göra det på skulle vara att definiera en vy som inkluderades i sidan som skulle visa sökdialogen.
Man skulle kunna ha två klasser SimpleSearchManager och AdvancedSearchManager som skulle
vara stateful-bönor och som skulle ha hand om den nuvarande sökinställningen och definiera de
möjligheter som användaren har i sökdialogen. Vyerna skulle fråga dessa bönor hur de skulle ritas upp
och beroende på hur sökdatat skulle vara ifyllt skulle anropen ge olika svar. Dvs det hela skulle gå till
ungefär som det ser ut idag, med undantaget att själva logiken skulle vara flyttad till EJB behållaren med
alla de fördelar det medför.

I Seam finns bra stöd för att lista och välja dataposter ur listan. Med attributkommentarer @DataModel
kan man binda ett attribut till att hålla datamodellen till en JSF-listkontroll och med
@DataModelSelection kan man binda ett attribut till att hålla den entitet användaren klickar på i

listan. Själva listutritningen sker med en JSF-tag. Logiken för att bara hämta ut den sida som behöver
visas i listan skulle inte behöva skilja sig från den som finns idag, eftersom det handlar om att bygga SQLfrågor som hämtar ut just det data man behöver visa.

7.3 Jämförelse mellan ASP.NET och JBoss Seam
Under arbetets gång har vissa nackdelar med ASP.NET uppenbarat sig. Det är naturligt att ett ramverk
inte på alla punkter är optimalt, men det kan ändå vara på sin plats att poängtera på vilka punkter
47

ramverket brister. Jämför man med andra ramverk kan det också vara intressant att se på vilka punkter
ASP.NET kan anses vara extra starkt.

7.3.1

Nackdelar med ASP.NET

Jämfört med JBoss Seam känns ASP.NET en aning gammaldags i sin arkitektur. Vissa lösningar känns inte
genomtänkta, andra känns klumpiga och dåliga i prestanda. Det som också bidrar till denna känsla är
sämre stöd för omkringliggande funktionalitet och integration med icke Microsoft-specifika standarder.

1. Det finns ingen klar uppdelning av lager i modell-vy-kontroll vilket gör det svårare att abstrahera
ut logik från presentation. Microsoft arbetar på en version av ett MVC-ramverk för ASP.NET (6).
Detta är dock långt ifrån klart och går inte att använda för större applikationer ännu.
2. Sidflödeslogik saknas helt i ASP.NET. Dvs. det finns inte någon konfigurationsmöjlighet av
sidflöden på en högre nivå, utan man får sköta flödet manuellt i sidorna. Detta ger ingen bra
översikt av hur applikationens sidor hänger samman.
3.

Genererad HTML kan bli mycket lång på grund av de autogenererade ID-attribut som ASP.NET
genererar för att unikt över sidan kunna identifiera alla kontroller. Detta innebär främst att
storleken på POST-anrop kan öka dramatiskt, vilket framför allt vid AJAX-anrop kan bli en stor
nackdel. Detta problem finns dock även i JSF, som också genererar unika id-attribut för HTMLelement. Inbyggda ASP.NET kontroller genererar per default också onödigt lång HTML, detta
dels på grund av stort användande av <table>-element i stället för <div>-element.

4. Inte den bästa implementationen av AJAX-bibliotek. Sent om sider har det kommit stöd för AJAX
i ASP.NET, men det som kommit kräver stora mängder Javascript och erbjuder inte särskilt
flexibla lösningar (33).
5. Svårt att gå utanför vad utvecklarna på Microsoft har tänkt om vad man kan, får och ska göra i
ramverket. Vill man göra något som Microsoft inte har inkluderat stöd för så blir det mycket
svårt. Vanligtvis måste man göra något ”hack” som kanske fungerar för tillfället men som kan
sluta fungera när nästa version av ASP.NET kommer. I öppna källkodsmiljöer finns det nästan
alltid någon som har velat göra det som man själv vill göra, vilket betyder att det ofta finns stöd
för det man vill göra. I slutna API-gränssnitt som ASP.NET är man mycket mer beroende av att
det faktiskt finns någon öppning för det man vill göra, så att man slipper implementera om stora
delar av ramverket.
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6. Svårt ibland att förstå hur logiken i det bakomliggande ramverket fungerar, och eftersom det
saknas källkod kan det bli besvärligt att försöka ta reda på. Det som alla använder, men som
ironiskt nog inte är ett program från Microsoft, är .NET Reflector, som är en .NET disassembler
(34). Med detta verktyg går det som tur är att undersöka källkoden till ASP.NET. Nu har
Microsoft upptäckt detta och ska till sist släppa källkoden för visning åtminstone i Visual Studio
2008.
7. Eftersom .NET miljön saknar den ”hot-swap” funktionalitet som finns i Java och som gör det
möjligt för Java-Virtual-Machine att byta ut delar av inladdade Java-objekt under det att man kör
applikationen, så måste hela den biblioteksfil som genererats vid kompileringen av
applikationen laddas in på nytt vid minsta förändring i koden. Ju större den filen är, ju längre tid
tar det att starta om applikationen. Detta kan bli extremt frustrerande när man jobbar med
stora projekt, näst intill ohållbart då det kan ta flera minuter efter en kodändring (35). Därför
måste man jobba med mindre biblioteksfiler, så att omladdningen tar mindre tid. Men detta
kräver ett ”hack” och det följer att man inte kan få full nytta av projektfunktionaliteten i Visual
Studio 2008 (36).

7.3.2

Fördelar med ASP.NET

Så länge man inte behöver göra något utanför ramarna så är ASP.NET en bra miljö att jobba i. Det går
relativt enkelt och lätt att göra det man vill göra, och det finns mycket dokumentation. Att den här listan
är något kortare än listan ovan behöver inte betyda att ASP.NET:s negativa sidor överväger. Skulle en
större vana finnas att jobba i något annat ramverk skulle säkert fördelarna med ASP.NET framträda
tydligare. Det är enklare att se det som man vill förändra i ett system än det som redan fungerar bra.

1. Bra dokumentation med många exempel. Tittar man på dokumentationen till JBoss Seam och
jämför den med dokumentationen av ASP.NET så ser man stor avsaknad av exempel på hur man
använder API:et i JBoss Seam. Det finns en referensmanual, men den täcker långt ifrån alla
scenarion man kan ställas inför.
2. Det går på ett ögonblick att skapa enklare sidor med grundläggande funktionalitet i ASP.NET.
Många bra inbyggda kontroller finns som gör detta möjligt.
3. En provider-arkitektur som gör det enkelt att koppla in sin egen hantering av användare, roller
och sajtkarta.
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4. Bra modularisering med hjälp av användarbyggda kontrollobjekt. Det går som nämnts tidigare
att bygga kontroller som sedan går att inkludera i sidorna precis som de inbyggda kontrollerna.
På så sätt går det att återanvända mycket kod.
5. IDE:et Visual Studio 2008 gör det enklare att utveckla ASP.NET-applikationer.
6. C# stödjer i version 3.0 anonyma procedurer med ett syntax som liknar ML. Detta är mycket
användbart i många situationer, eftersom det ger möjlighet att använda högre ordningens
funktioner på ett enkelt sätt. För att få liknande funktionalitet i Java måste man skapa en
anonym klass, men syntaxen för detta är osmidig. I C# finns dessutom sk. extension methods
som gör det möjligt att köra en statisk procedur på en objektinstans som om det vore en metod
i objektinstansen. Tillsammans ger detta kraftfull funktionalitet för exempelvis set- och
listoperationer.

7.3.3

Kontext i ASP.NET jämfört med Seam

I ASP.NET finns fyra kontext.
1. Request-kontextet som håller data för det nuvarande webanropet.
2. Viewstate, som kan sägas vara ett kontext för den nuvarande sidan, där data kan lagras under
den tid som användaren postar tillbaka till en och samma sida.
3. Sessionen för långlivad användarspecifik data.
4. Applikationen, för data delad mellan alla användare under hela applikationens livstid.

I Seam finns motsvarigheter till alla dessa, plus ett kortlivat event-kontext och ett logikprocess-kontext,
som inte vidare kommer att diskuteras här. Det mest intressanta kontextet ovan är Viewstate, som i
Seam motsvaras av ett mer flexibelt koncept: conversations . En konversation utgör ett delflöde som
användaren kan gå igenom i någon del av applikationen (37). Ett bra exempel på ett sådant flöde kan
vara en wizard-kontroll, där användaren går igenom flera steg och där tillståndet i varje steg måste
sparas innan användaren går vidare till nästa steg. En konversation håller tillståndet i ett sådant flöde
som kan spänna över flera sidor, och som också stödjer att användaren trycker på webläsarens
tillbakaknapp. Skillanden mellan Viewstate och en konversation är att konversationen inte är begränsad
till en sida, att den går att starta och stoppa via attributkommentarer i logikkoden och att flera
konversationer till och med kan vara nästade i varandra. En ASP.NET-sida erbjuds tillståndet i Viewstate
som en objektgraf som antingen kan kodas som en sträng och lagras i sidans html-kod eller, efter en del
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manuellt kodande, lagras på servern. Seam erbjuder konversationsobjekten via injektion ifrån
konversations-kontextet, vilket Seam håller och invaliderar vid behov. Både Seam och ASP.NET löser
problemet med att användaren har flera flikar öppna i webläsaren samtidigt med konversationer resp.
Viewstate. Ett problem som tidigare nämnts med Viewstate är att det kan växa väldigt stort och då
betydligt kan dra ner hastigheten på postback-anrop, särskilt när Ajax används, då man bara vill
uppdatera en liten del av en sida och ändå måste posta med hela Viewstate. Lösningen kan vara att
lagra Viewstate på servern, men då försvinner delvis förmågan att kunna särskilja anrop från separata
flikar i användarens webläsare.

7.4 Sammanfattning
ASP.NET har både bra och dåliga sidor. Vilket ramverk man ska välja beror naturligtvis också på vilken
applikation man tänker bygga. ASP.NET är enkelt att komma igång med, och lämpar sig väl för många
ändamål. Det är när applikationen börjar bli större som man kan se vissa problem i strukturen och
återanvänbarheten, samt anpassningsbarheten. JBoss Seam verkar kunna lösa dessa problem på ett
elegant sätt, genom konfiguration i XML och sättet som det interagerar med applikationsservern. Ett så
pass ingående studium av JBoss Seam har inte gjorts att det här påstås kan att det överlag skulle vara
bättre än ASP.NET, men i vissa aspekter känns det mer modernt och genomtänkt.

Som redan angetts i kapitlet om skillnaderna mellan klassisk ASP och ASP.NET så är de så pass olika att
stora delar av systemet måste skrivas om. Detta inte minst då en omstrukturering av logiken också är
önskvärd så att den passar den nya miljön, t.ex. i och med övergången till en ORM. Eftersom JBoss Seam
är ett så pass robust och kraftfullt ramverk, och eftersom all funktionalitet som finns tillgänglig i ASP.NET
också finns tillgänglig i Seam, så är det ett bra alternativt ramverk för utvecklingen av S2 CRM.

Att gå över till JBoss Seam skulle innebära många och stora förändringar. För det första skulle
driftsmiljön på S2 behöva konfigureras om att köra Java och JBoss AS i stället för IIS. Detta skulle
förmodligen vara för svårt att göra under drift på den nuvarande miljön, eftersom driftstörningarna
skulle kunna bli alltför svåra under en sådan övergång för att kunna erbjuda kunderna den tjänst de
betalar för i S2. I stället skulle nya servrar behöva köpas in och sättas upp.
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Uvecklingen på S2 skulle behöva gå över till att ske på Eclipse-platformen i stället för i Visual Studio, och
personalen skulle behöva lära sig JBoss AS och Seam. En helt ny utvecklingsmiljö tar tid att lära sig, och
därför skulle detta steg säkert vara ett av de mest tids- och kostnadskrävande. Frågan är om det i
nuläget överhuvudtaget skulle löna sig att göra en sådan övergång, med tanke på den tid som skulle gå
förlorad i upplärning. Förmodligen skulle en sådan övergång ha behövt planeras redan innan exjobbet
och exjobbet i sig mer ha behövt gå ut på att göra implementationer i miljön för att få fram en grogrund.
Det lämnas dock öppet här om en sådan övergång är möjlig eller ej, och om det skulle vara värt att
försöka sig på det. En analys av detta är som sagt säkert ett exjobb i sig.

8 Slutord
S2 Communications AB kommer att bygga vidare på de lösningar som togs fram under exjobbets gång, i
sin nya version av S2 CRM. Prestandamässigt så innebär övergången i sig ett lyft, tack vare att .NET
miljön kompilerar koden, jämfört med VBScripts tolkade kod. Vad exjobbet har gett i konkreta lösningar
kan summeras som följer.

1. Sessionsdelning. Ett sätt att faktiskt möjliggöra en gradvis övergång till .NET miljön, något som är
helt och hållet oumbärligt. Lösningen håller tillräcklig prestanda och är enkel att förstå och
implementera.
2. Konfiguration. Början på ett sätt att skilja mellan användares behov av nya S2 CRM. Inte en
färdig lösning men en teknik som kan användas och bygga vidare på under framtida projektdelar
i systemet.
3. Sökning. Modulärt och lätthanterligt söksystem, där utvecklaren enkelt kan plugga in sina egna
filter och där frågor kan utökas och förfinas efterhand. Sökning kan konfigureras att passa
kundernas behov och sökpanelen är alltid tillgänglig i systemet, både den enkla och den
avancerade sökningen.
4. Listning. Snabb och överskådlig listning av entieter med sorteringsmöjlighet på alla kolumner
och möjlighet att visa flera sidor av data om datamängden som listas skulle vara stor. Enkelt att
binda nya entitetstyper till listningsfunktionen genom att skapa konfigurationsklasser.
5. En meny där den nya funktionaliteten som exjobbet inneburit finns tillgänglig och där
användaren kan gå mellan flikar med snabb uppdatering tack vare AJAX-baserad teknik.
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Exjobbet har inneburit att på nya sätt hantera och visa den information som datamodellen i S2 CRM
innehåller. Det har inte inneburit stora ingripanden på ASP sidan. Det enda fallet där klassisk ASP
programmering har behövts är i och med sessionsdelningen. Därför har exjobbet inneburit mycket
nyutveckling i ASP.NET, och då främst av de delar som är nödvändiga för att få igång systemet på
grundnivå. Från denna position kan S2 gå vidare och nyutveckla andra funktioner av systemet som också
behövs för att få ett komplett CRM system i nya miljön. En sådan modul är kundkortet och där har också
redan resurser tillsatts för att färdigställa ett kundkort som helt och hållet körs under ASP.NET. Det är en
intressant utveckling och S2 beräknar kunna tillhandahålla ett fungerande system under våren 2008, där
vissa delar kommer samköras med det nuvarande systemet men där huvuddelarna kommer att vara
omskrivna. Det är därför en spännande tid för S2 och detta exjobb har inneburit inledningen till en ny fas
för S2 CRM.
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Figur 14 – En komplett vy över hur listningen av kunder kan se ut i det nya systemet. Här är listan sorterad på Ort.
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11 Appendix A – Delar av S2 CRMs datamodell
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11.1 Förklaring av databasmodell
Varje entitet i schemat motsvarar en databastabell. Databastabellerna har dock prefixet tbl, som inte
är med i schemat.

I stället för att ha alla kund och kontaktvärden som kolumner i tabellerna ligger sådana värden knutna
till entiteterna i separata infotabeller. Typtabeller knutna till infotabellerna håller namnet på infoentiteten och en tabell för möjliga värden innehåller en lista av tillåtna värden för varje infotyp. Detta
används för kunder och kontakter. Fördelarna är att det dynamiskt går att lägga till olika typer av info på
ett enkelt sätt och att strukturen matchar mot befintliga addressåterförsäljare såsom exempelvis PAR
(38).

Säljprocesser typas genom grupptypen som ligger i SalesProcessGroupType. Detta anger en status till
säljprocessen, tex ”Ej kontakt”, ”Återkom” eller ”Intresserad”. En order knyts till en säljprocess via
Order-tabellen.

User-tabellen innehåller information om användaren i systemet och knuten till den är bland annat
Event-tabellen som innehåller händelser som användaren har bokat in i systemet. Detta kan vara
kundmöten eller återkomster.

Aktiviteter kan vara utskick eller liknande och ligger kopplade till kundkontakterna i tabellen Activity.

Förutom dessa tabeller finns en hel del andra tabeller i systemet, men de tas inte upp här då de inte
direkt knyter an till exjobbet.

12 Appendix B – DefaultCustomerSearchConfig-klassen
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Data;
System.Configuration;
System.Linq;
System.Web;
System.Web.Security;
System.Web.UI;
System.Web.UI.WebControls;
System.Web.UI.WebControls.WebParts;
System.Web.UI.HtmlControls;

using System.Collections.Generic;
using System.Data.SqlClient;
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using
using
using
using

S2.Web.UI.Controls;
S2.CRM.Data.Model;
S2.Web.Util;
S2.CRM.Data.Util;

namespace S2.CRM.UI.Config.Search
{
/// <summary>
/// Performs searches on Customer objects, and ultimately on the tblCustomers in the database.
/// See the documentation of the ISearchConfig for a more elaborate description of the concepts
/// of this class.
/// </summary>
public class DefaultCustomerSearchConfig : DefaultSearchConfig
{
public enum SearchProcedureEnum
{
Customer,
Distribution,
Status,
Contact
}
public enum StatusEnum
{
Worked,
Unworked,
Order
}
protected
protected
protected
protected
protected

static
static
static
static
static

KeyValue[] _customer;
List<KeyValue> _distributions;
List<KeyValue> _status;
List<KeyValue> _contact;
KeyValue _sharedCustomers;

static DefaultCustomerSearchConfig()
{
_distributions = new List<KeyValue>();
_distributions.AddRange(new KeyValue[] {
new KeyValue("aid", "Agent"),
new KeyValue("cid", "Campaign"),
new KeyValue("uid", "User")});
_distributions = KeyValueUtil.ExchangeResourceKeyValues(_distributions, typeof(Resources.Global));
_status = KeyValueUtil.KeyValuesFromEnumWithResource(typeof(StatusEnum), typeof(Resources.Global));
_customer =
new KeyValue[] {
new KeyValue("name", Resources.Global.Name),
new KeyValue("kundnummer", Resources.Global.Kundnummer)};
_contact = new List<KeyValue>();
_contact.Add(new KeyValue("contactName", Resources.Global.ContactName));
_sharedCustomers = new KeyValue(0, ResourceUtil.GetString(typeof(Resources.Global), "Shared"));
}
public override List<KeyValue> SearchProcedures()
{
List<KeyValue> list = KeyValueUtil.KeyValuesFromEnum(typeof(SearchProcedureEnum));
return KeyValueUtil.ExchangeResourceKeyValues(list, typeof(Resources.Global));
}
public override List<KeyValue> FieldsBySearchProcedure(int searchProcedure)
{
List<KeyValue> list = new List<KeyValue>();
switch((SearchProcedureEnum) searchProcedure) {
case SearchProcedureEnum.Customer:
list.AddRange(_customer);
var infoTypes = RequestItemsUtil.GetCustomerInfoTypes();
foreach(CustomerInfoType t in infoTypes) {
if(AcceptCIType(t)) {
string colId = ColumnIdentifier.AsString(CustomerDAO.ColumnTypeEnum.CustomerInfoType, t.citypeID);
list.Add(new KeyValue(colId, t.type));
}
}
break;
case SearchProcedureEnum.Distribution:
list.AddRange(_distributions);
break;
case SearchProcedureEnum.Status:
list.AddRange(_status);
break;
case SearchProcedureEnum.Contact:
list.AddRange(_contact);
break;
}
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return list;
}

public override List<KeyValue> FieldPossibleValues(int searchProcedure, string column)
{
List<KeyValue> list = new List<KeyValue>();
switch((SearchProcedureEnum) searchProcedure) {
case SearchProcedureEnum.Customer:
ColumnIdentifier colId = ColumnIdentifier.Parse(column);
if(colId.IsOfType(CustomerDAO.ColumnTypeEnum.CustomerInfoType)) {
var pvs = CustomerInfoPossibleValueDAO.LoadByCIType(colId.IntValue);
foreach(CustomerInfoPossibleValue p in pvs) {
list.Add(new KeyValue(p.possiblevalueID.ToString(), p.name));
}
}
break;
case SearchProcedureEnum.Distribution:
switch(column) {
case "aid":
List<Agent> agents = AgentDAO.LoadAll();
foreach(Agent a in agents) {
list.Add(new KeyValue(a.aID, a.name));
}
break;
case "cid":
List<Campaign> camps = CampaignDAO.LoadAll().ToList();
foreach(Campaign c in camps) {
list.Add(new KeyValue(c.cID, c.name));
}
break;
case "uid":
List<User> users = UserDAO.LoadAll();
foreach(User u in users) {
list.Add(new KeyValue(u.uID, u.name));
}
break;
}
list.Insert(0, _sharedCustomers);
break;
case SearchProcedureEnum.Status:
switch((StatusEnum) Convert.ToInt32(column)) {
case StatusEnum.Worked:
List<SalesProcessGroupType> spgroups = SalesProcessGroupTypeDAO.LoadAll().ToList();
foreach(SalesProcessGroupType t in spgroups) {
list.Add(new KeyValue(t.spgrtypeID, t.name));
}
break;
}
break;
}
return list;
}
public override bool FieldHasSearchValue(int searchProcedure, string column)
{
switch((SearchProcedureEnum) searchProcedure) {
case SearchProcedureEnum.Status:
switch((StatusEnum) Convert.ToInt32(column)) {
case StatusEnum.Unworked:
case StatusEnum.Order:
return false;
}
break;
}
return true;
}
protected bool AcceptCIType(CustomerInfoType type)
{
return true;
}
public override SearchTemplateField CreateSearchField()
{
SearchTemplateField field = new SearchTemplateField();
field.searchColumn = "name";
return field;
}
public override int SearchCategoryId
{
get { return (int) SearchCategoryEnum.Customer; }
}
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public override int DoSearch(int proc, SearchCompilation comp, SearchOperatorEnum op, string column, object value, object
wildCardValue)
{
S2.CRM.Data.Model.Search s = SearchDAO.Insert(comp.compilationId, op);
int retval = 0;
string sql = null;
IList<SqlParameter> paramList = new List<SqlParameter>();
//Create sql and parameters for sql
switch((SearchProcedureEnum) proc) {
case SearchProcedureEnum.Customer:
ColumnIdentifier colId = ColumnIdentifier.Parse(column);
if(colId.IsPlainColumn) {
paramList.Add(new SqlParameter("@info", wildCardValue));
sql = "select c.custId from tblCustomers c where " + column + " like @info";
} else if(colId.IsOfType(CustomerDAO.ColumnTypeEnum.CustomerInfoType)) {
int ciTypeId = colId.IntValue;
CustomerInfoType t = CustomerInfoTypeDAO.LoadById(ciTypeId);
if(t.typeofelement != null) {
sql = "select i.custId from tblCustomerInfo i where i.ciTypeId = @ciTypeId and " +
"(i.info like @info or i.info like ('%, ' + @info) or i.info like (@info + ',%') " +
"or i.info like ('%, ' + @info + ',%'))";
paramList.Add(new SqlParameter("@info", value));
} else {
sql = "select i.custId from tblCustomerInfo i where i.ciTypeId = @ciTypeId and i.info like @info";
paramList.Add(new SqlParameter("@info", wildCardValue));
}
paramList.Add(new SqlParameter("@ciTypeId", ciTypeId));
}
break;
case SearchProcedureEnum.Distribution:
paramList.Add(new SqlParameter("@value", Convert.ToInt32(value)));
sql = "select c.custId from tblUserAgentCampaignCustomers c where " + column + " = @value";
break;
case SearchProcedureEnum.Status:
switch((StatusEnum) Convert.ToInt32(column)) {
case StatusEnum.Worked:
paramList.Add(new SqlParameter("@value", Convert.ToInt32(value)));
sql = "select s.custId from tblSalesProcesses s where s.spgrtypeid = @value";
break;
case StatusEnum.Unworked:
sql = "select c.custId from tblCustomers c where not exists " +
"(select * from tblSalesProcesses s where s.custid = c.custid)";
break;
case StatusEnum.Order:
sql = "select s.custId from tblOrders o, tblSalesProcesses s where o.spId = s.spID";
break;
}
break;
case SearchProcedureEnum.Contact:
paramList.Add(new SqlParameter("@value", wildCardValue));
sql = "select cc.custId from tblCustomerContacts cc where cc.name like @value";
break;
}
if(sql != null) {
//do the real searching, with the sql built above.
retval = SearchUtil.CreateSearchResults(s, sql, paramList, CustomerDAO.AuthArgs);
}
return retval;
}
public override string GetName()
{
return Resources.Global.CustomerSearchConfig;
}
public override int DoSimpleSearch(object value, SearchCompilation comp)
{
int retval = 0;
string sql = null;
IList<SqlParameter> paramList = new List<SqlParameter>();
paramList.Add(new SqlParameter("@value", value));
sql = QueryUtil.GetStoredQuery("CustomerSimpleSearch");
retval = SearchUtil.CreateSimpleSearchResults(sql, paramList, comp, CustomerDAO.AuthArgs);
return retval;
}
}
}
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