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produkter till nästkommande säsonger. Det ex-jobb som löpte parallellt med detta visualiserar mängden
av produkter som säljs för en viss tidpunkt vilket ger Stadium möjlighet att se vilka tidpunkter de har för
lite produkter i butiken samt när de har för mycket produkter. Detta ex-jobb ska förse
visualiseringsapplikationen med den information som krävs. 

Sales Data Provider, som applikationen heter, bygger på en datalager lösning som grund. Den innehåller
beräknade försäljningsdata på olika nivåer för att lätt kunna gräva sig ner i hierarkin och se information
om hur olika produkter säljer. Som transportmedel från datalager till klient använder den Web Services
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Förord 
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Anna Stråle för att de tillåtit mig att genomföra mitt examensarbete på deras 
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Sammanfattning 
Denna rapport utreder möjligheten till att ta in stora mängder data in i en 
databas och göra sammanslagningar. Detta för att sedan skicka en mängd data 
på ett smidigt sätt till en klient som ska bearbeta datat. Arbetet sträcker sig från 
databas till ett API möjligt att implementera i en applikation som önskar hämta 
informationen. 
 
Arbetet innebär en intelligent hämtning av data för visualisering. Det är ett av 
två examensarbeten som ligger till grund för en visualisering av 
försäljningsdata för sportbutikskedjan Stadium AB. Stadium AB har idag ca 80 
butiker, vilket innebär en stor försäljning per vecka. Tanken är att detta ex-jobb 
tillsammans med det parallellt gående ex-jobbet ska vara till hjälp för Stadium 
AB vid inköp av produkter till nästkommande säsonger. Det ex-jobb som löpte 
parallellt med detta visualiserar mängden av produkter som säljs för en viss 
tidpunkt vilket ger Stadium möjlighet att se vilka tidpunkter de har för lite 
produkter i butiken samt när de har för mycket produkter. Detta ex-jobb ska 
förse visualiseringsapplikationen med den information som krävs.  
 
Sales Data Provider, som applikationen heter, bygger på en datalager lösning 
som grund. Den innehåller beräknade försäljningsdata på olika nivåer för att lätt 
kunna gräva sig ner i hierarkin och se information om hur olika produkter 
säljer. Som transportmedel från datalager till klient använder den Web Services 
med XML som media, för att möjliggöra en distans mellan datalager och klient. 
Dessutom innehåller den en logisk klient som tar hand om alla anrop mot Web 
Servicen och exponerar ett API som visualiseringsapplikationen kan använda 
sig av. Klienten innehåller både logik för att hämta data från Web Servicen och 
att exponera data genom en objektmodell.



 
 
 

  

 

Abstract 
This report investigates the possibility to insert large amounts of data into a 
database and make aggregations. This is done in order to be able to send data in 
a convenient way to a client that can handle the data further. The project 
stretches from database to an API that can be implemented into an application 
that collects the information. 
 
The work done makes it possible to provide data intelligently for visualization. 
This is one of two Master’s projects that are the base for visualizing the sales 
data for the sports store chain Stadium AB. Today Stadium AB has 
approximately 80 stores, which results in a large daily sales quantity. The idea 
is that this Master’s project together with the other one is a help for Stadium in 
purchasing products for coming seasons.  The other Master’s project visualizes 
the amount of products that are sold at a given time, which gives Stadium the 
possibility to see when they have too few respectively too many products in the 
store. This Master’s project provides information required in the visualization 
application. 
 
Sales Data Provider, as this the application is called, is based on a data 
warehouse solution. It includes computed sales data on different levels to easily 
be able to drill down in the hierarchies and view the information of how well 
the different products sell. The connection from data warehouse to client is 
done by Web Services with XML as media, to enable a distance between the 
data warehouse and the client. Furthermore it includes a logical client that takes 
care of all the calls to the Web Service and exports an API that the visualization 
application can use. The client includes both logic to collect data from the Web 
Service and to expose data through an object model. 
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1 Uppgiftsbeskrivning 

1.1 Bakgrund 
Stadium AB är ett av många detaljhandelföretag som idag lagrar stora mängder 
data om deras försäljning och deras planerade inköp. Datat lagras i stora 
databaser som i sig inte är lättöverskådliga genom att bara öppna dem. Stadium 
var inne i ett expansivt skede där man letade efter möjligheter att effektivisera 
planeringsprocessen. Det är då idén uppstod att med hjälp av datorgrafik 
presentera denna information. Detta skulle ge Stadium bättre översikt av deras 
information om försäljning och produktplanering. Det företag som fick till 
uppgift att skapa detta verktyg för att visualisera detta var Gaia System AB. 
Gaia började då utveckla ett planeringsverktyg kallat Sortiment & Inköp eller 
kort S&I. Detta projekt gav Gaia tillgång till all insamlad data från de gångna 
åren och från en planerad framtid. Med all denna information kan vi både 
analysera försäljningsdata från de gångna åren och göra framtidsprognoser. 
Eftersom S&I användes för att visualisera inköps- och planeringsprocessen så 
kom en kollega på idén om att även visualisera försäljningen, vilket gjordes i ett 
annat ex-jobb, VisMT, Visual Space Management. Dock var hans tanke endast 
att göra det visuella verktyget vilket öppnade upp ett nytt ex-jobb för att skapa 
en effektiv datahämtning för den. Det var denna datahämtnings del som 
mynnade ut till mitt ex-jobb. För att konkretisera vad som mitt ex-jobb skulle 
innehålla så började togs en problemställning fram, vilken skulle lösas under 
arbetets gång. 
 
Grund funktionaliteten i detta ex-jobb ska vara att hämta data till 
visualiseringsapplikationen på ett sätt som gör visualiseringen smidig. Det 
skapar ju en fråga: ”Vilka data ska hämtas och när ska datat hämtas?”. Om man 
går vidare är det en bra fundering hur man ska hämta datat, vilken teknik som 
lämpar sig bäst. Vidare uppstod frågan hur man ska använda det lagrade 
försäljningsdatat, om det skulle hämtas direkt ifrån den tabell som innehåller 
varje såld vara eller förprocessera datat så att alla uträkningar är klara. En annan 
fråga var vilket programmeringsspråk som skulle användas och i vilken miljö. 
 

1.2 Mål och avgränsningar 
Målet med examensarbetet är att skapa en informationsplattform som snabbt 
kan återge en stor mängd data. Detta arbete berör den osynliga delen i en större 
applikation som ska visualisera försäljningsdata för Stadium därav kommer 
inget användargränssnitt att byggas. Däremot kommer denna del innehålla en 
Data Mining1 av Stadiums försäljnings data, en serverdel samt en klientdel som 
ska vara möjlig att koppla till ett visualiseringsgränssnitt för att användaren ska 
kunna ta del av datat i annan form än specifika datarader. Försäljningsdata som 
kommer användas finns redan inlästa i en databas vilket innebär att min 
grunddatabas inte behöver skapas. 

                                                
 
1 Data Mining innebär en logisk sammanställning av stora datamängder. Det kan vara t.ex. 
summeringar över stora mängder försäljningsdata under en tidsperiod. 
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1.3 Strategier och metoder 
Informationsinsamling har skett genom litteraturstudier, laborationer med olika 
tekniker och envist utfrågande av personer som använt teknikerna. 
 
För att få ett grepp om de delar som ska vara med i arbetet krävdes åtskilliga 
laborationer som har gett mer eller mindre förståelse till de tekniker som 
använts. När detta arbete startades fanns .NET tekniken, vilken jag använder 
mig av, enbart som en beta version och var därför inte bra dokumenterad. 
Eftersom detta examensarbete har pågått under en ganska lång tid har 
dokumentation framtagits undertiden, vilket i sin tur gett möjligheten till 
litteraturstudier. Bristen av information stoppade inte mig utan gav mig snarare 
möjlighet att vara kreativ i mina lösningar och bygga upp min kunskap genom 
laborationer och egna tester.  

1.4 Struktur 
Denna rapport delas upp i en övergripande beskrivande del där de olika tekniker 
som används i ex-jobbet beskrivs. Den innehåller beskrivning om plattformen 
.NET och de programspråk som förknippas med den. Vidare beskrivs 
transporttekniken Web Services samt dess transportformat, XML, Extended 
Markup Language, via SOAP, Simple Object Access Protocol. Man kan även 
läsa om hur man behandlar stora datamängder i ett datalager. 
 
Den andra delen av rapporten beskriver ingående hur dessa tekniker används 
för att förverkliga lösningen på det problem som ligger till grunden för detta ex-
jobb. 
 
För att underlätta läsningen av denna rapport finns en bilaga med förkortningar.
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2 Delaktiga aktörer 
Detta ex-jobb involverar två företag, Gaia System AB samt Stadium AB. Gaia 
System AB är företaget där detta ex-jobb utför under och Stadium AB är 
kunden som är tänk för att använda resultatet. 

2.1 Gaia system AB 
Gaia System AB2 grundades 1994 och har sedan starten växt stadigt om än 
försiktigt. Gaia är ett företag som skapar kundspecifika lösningar. Företaget 
består av cirka 30 anställda (april 2005) varav 75 % är systemutvecklare. 
Uppdragen som görs åt kund är specifika lösningar som tas fram direkt utefter 
kundens behov. Gaia erbjuder tjänster som sträcker sig över hela kundens 
verksamhet. Detta betyder att kunden kan få hjälp med utveckling av deras 
arbetssätt via en verksamhetsutveckling och därefter få en utvecklad lösning 
som stämmer överens med deras behov. Dessa lösningar kan vara allt från en 
intranätlösning till produktionsstöd. Gaia har arbetat med kunder som Billerud, 
Stadium, Sjöfartsverket m fl. En typisk Gaialösning är ett 
tidsrapporteringssystem eller ett ärendehanteringssystem, vilket innehåller både 
datalagring samt användargränssnitt. Gaia är Microsoftpartner, därav används 
nästan uteslutande Microsoftprodukter både till att utveckla och att driftsätta i. 
För närvarande används .NET för att utveckla i, programspråket är VB.NET. 
 
Under de senaste åren har Gaia tagit fram grunderna till en produkt som 
används som inköpssystem hos Stadium AB. Det är även denna som ligger i 
grunden för detta examensarbete. 
 

2.2 Stadium AB 
Stadium AB3 är det moderbolag som äger och driver samtliga Stadiumbutiker, 
där man huvudsakligen säljer sportartiklar och kläder till en mycket bred 
kundkrets. Stadium AB äger även ett antal andra koncept butiker t.ex. Red 
Devil och Edins. Stadiums mål är att inspirera till en aktiv, rolig och hälsosam 
vardag för så många människor som möjligt. 
 
I dag finns ett drygt 80 butiker i Sverige och därutöver även butiker i både 
Danmark och Finland. De har drygt 2 500 anställda i koncernen och 
omsättningen är budgeterad till 4,3 miljarder kronor (inkl moms) för 2004/05. 
 
Stadium AB är ett detaljhandelsföretag och därför ligger företagets 
verksamhetsfokus på den försäljning som sker i butikerna runt om i Norden. 
Det är av yttersta vikt att butikerna är noga planerade ur försäljningssynpunkt, 
så att man har rätt sak på rätt plats för att fånga kundens uppmärksamhet. 

                                                
 
2 Mer information kan hittas på http://www.gaia.se (2005-03-21) 
3 Mer information kan hittas på http://www.stadium.se (2005-03-21) 
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2.2.1 Butikerna 

Stadiumbutikerna är klassificerade i ett flertal olika klasser som anger dess 
storlek och sortiment. Butikernas storlek delas in i small, medium och large, 
vilket även beskriver vilken volym av produkter som butiken kan hantera. 
Sortimentet anger vilket utbud av produkter som butiken har och det är uppdelat 
i klasserna base, super och edge. En base-butik har endast det mest 
grundläggande sortimentet, super-butiken har ett bredare utbud och en edge-
butik har fler specialprodukter. Sortimenten inkluderar sin lägre sortimentnivå 
på så sätt att edge innehåller super-sortimentet, som i sin tur innehåller base-
sortimentet. Klasserna kan kombineras fritt, vilket innebär att en butik med liten 
produktvolym ändå kan ha ett specialiserat edge-sortiment inom ett visst 
område. Denna indelning gör det möjligt att skapa generella inköpsklasser som 
specificerar butikernas inköpsvillkor. 
 
Alla butiker är indelade i olika avdelningar för vilka det finns en inköpsansvarig 
per avdelning. Exempel på avdelningar är Golf, Streetwear, Footwear osv. 

2.2.2 Inköpssystem 

Gaia System AB utvecklar ett system åt Stadium för att underlätta deras 
inköpsrutiner. Systemet som togs i drift 2003 heter Sortiment & Inköp, eller 
S&I. Systemet byggdes för att man visuellt skulle kunna få hjälp i sin 
planeringsfas där man komponerar ihop vilka varor som ska köpas till 
nuvarande säsong samt kommande. När denna rapport skrivs så används 
systemet fullt ut och vidare utveckling har skett kontinuerligt. Systemet gör det 
möjligt att prova olika idéer och skisser samt gå så långt att man funderar i 
antal, hur många man faktiskt planerar köpa. Inköparen kan välja in vilka färger 
som en viss modell ska ha samt vilka storlekar som är aktuella för plagget. 
 
Till grunden för detta ligger en ganska bred databas med information angående 
de produkter man planerat sälja. Parallellt med detta ligger en databas som 
innehåller alla de faktiska köp som görs i en butik. Dessa synkroniseras med 
varandra för att få information från inköpssystemet vilka faktiska produkter 
som finns. Tillsammans ger det ett underlag som ligger till grunden för det 
datalager som jag ska processera data från. 
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Figur 1 Planeringssystemet Sortiment & Inköp. 
 
Som det ser ut vidare så kommer detta system att gå ett steg längre och bli en 
produkt vilket gör att fler än Stadium kommer att använda det. 
 
Inköpssystemet S&I är byggt helt med .NET som plattform vilket gör det 
intressant att studera möjligheten att använda samma teknik i detta ex-jobb. 
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3 Introduktion till .NET 
Varje generation mjukvaruutveckling uppkommer genom att det funnit 
begränsningar i den tidigare generationen. Samtidigt som ny hårdvara och 
nätverksteknologier blir tillgängliga blir våra utvecklingsverktyg otillräckliga 
om man ska använda nya tekniker. Den senast stora förändringen var den 
kommersiella tillgången och användningen av Internet. 
 
Det har utvecklats mjukvara mot Internet i många år, men med verktyg som inte 
varit anpassade för den sortens utveckling. Den mesta delen av tidigare system 
har utvecklats utan någon tanke på att Internet skulle kunna vara en del av dem. 
Windows har sin grund från 80-talet och COM, Component Object Model, 
implementerades i början av 90-talet. Här kan man redan ställa sig frågan om 
inte SUN var tidigare med sitt programmeringsspråk JAVA, och visst var de 
det. JAVA utvecklades i början av 70-talet med elektronikprodukter som 
användningsområde men började användas först mycket senare som Internet 
verktyg. Vi kommer att se senare att SUN har lagt många grunder som några av 
.NET programmeringsspråken senare har anammat. 
 

3.1 Framework .NET 
För den första gången har en hel plattform, Microsoft.NET, designats med 
Internet i tankarna från grunden. Men man ska komma ihåg att .NET inte bara 
är utformat för att användas genom Internet utan också till många fler 
användningsområden. Många av de nya funktionerna som är implementerade är 
saker som varit begränsningar i tidigare verktyg och tekniker. För att förstå 
vilka förändringar som skett ska vi ta en blick tillbaka på dessa. 
 
Microsoft började utveckla för Internet ”på riktigt” 1995. Innan dess hade den 
stora uppgiften varit att flytta system från 16-bit till 32-bit GUI, Graphical User 
Interface, baserad teknik. När Microsoft upptäckte vikten av Internet gjorde 
man en stor förändring och började inrikta sig på operativsystemets integration 
med Internet. Man skapade en stabil plattform för att utveckla Internet 
applikationer. Enligt en undersökning gjord 1999, använde ca hälften av topp 
50 E-Commerce Internet Siter Microsoft COM arkitektur. Vid årsskiftet 2000 
ansågs COM/COM+ och Visual Studio 6 som det bästa tillgängliga valet för 
Internet utveckling. Dock fanns det sidor av Microsofts teknologier som var 
mindre ideala för Internet utveckling. För att snabbt kunna komma ut med 
utvecklingsverktyg till Internet applikationer så fick man kompromissa. Det 
bästa exemplet på detta är ASP, Active Server Pages, som är ett steg tillbaka 
med tanke på formulär och användargränssnitt som utvecklats i VB, Visual 
Basic, och andra verktyg. ASP är i och för sig ett verktyg som är lätt att sätta 
sig in i och snabbt producera Internet applikationer i, men det fattas struktur och 
objektorientering. Dock användes ASP för att publicera applikationer byggda i 
VB. 
 
På senare delen av 90-talet skapade Microsoft något som man kallar för DNA. 
DNA visar upp tankesättet som speglar standard trelagerlösningar grundade på 
COM. De tre lagren brukar kallas presentationslagret (webblagret), affärslagret 
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och datalagret. Presentationslagret kan bestå av två olika typer av presentation. 
En presentation kan vara via ASP, alltså som en ren publicering på Internet, 
vilket oftast är väldigt enkelt att bygga men har väldigt begränsad 
funktionalitet. Det enda klienten behöver ha är en kompatibel webbläsare. Den 
andra presentationsmöjligheten är via applikationer som baseras på Win324, 
detta kan vara applikationer byggda i t.ex. VB och de är inte lika begränsad som 
applikationer skapade i ASP. Dock ställer VB applikationerna till lite större 
problem eftersom det kräver en rätt installerad klient på datorn som är 
kompatibel med underliggande lager. Affärslagret har egentligen bara en typ av 
uppgift, den ska behandla alla regler, t.ex. vilket data som ska komma när och 
hur det ska kalkyleras och processeras. Det tredje och understa lagret kallas för 
datalagret och är till för att kommunicera med databas servern. Det har ingen 
annan uppgift. 
 
Problem och begränsningar med COM och VB6: 
 

• I trelagerlösningen som nämndes nyss tog upp kunde vi förstå att man 
får problem med versioner i topplagret alltså presentationslagret 

• COM fungerar i en Microsoft plattform och ger ingen möjlighet till 
kompabilitet med UNIX 

• Få inbyggda funktioner för användning mot Internet 

• Ingen möjlighet till multitrådning 

• Dålig felhantering 

• Ingen möjlighet att ärva funktioner från ett annat block 

 

3.1.1 Strukturen för .NET 

Frameworket .NET integrerar sig med ett operativsystem t.ex. Windows 
98/2000/XP och ”plockar” delar av det för att kunna använda mjukvara 
programmerat i .NET och komma åt filsystemet och minneshanteringen. .NET i 
sig börjar med en exekveringsmotor, minneshantering och komponentladdning 
och fortsätter upp till olika sorters sätt att skapa användargränssnitt. 
 
Det understa lagret baseras på CLR, Common Language Runtime. Detta är 
hjärtat eller motorn i .NET. Kärnan i CLR är en exekverings motor som laddar, 
exekverar och tar hand om kod som har blivit kompilerad till en mellanliggande 
byte-kod kallad Microsoft IL, Intermediate Language. Denna kod är inte tolkad 
utan kompileras till vanlig binär kod innan den exekveras i Just-in-time 
kompilatorer inbyggda i CLR. 
 
Nästa lager består av .NET class framework, ett API, Application Programmers 
Interface. Det tillhandahåller tjänster och objekt för data, input/output, säkerhet 
och så vidare. Dessa kallas ibland för .NET base classes. För att ta ett exempel 
kallas nästa generation ADO för ADO.NET. Det finns även grund komponenter 

                                                
 
4 Win32 är ett 32 bitars funktionsbibliotek som används av programmerare för att komma åt 
lågnivåfunktioner i Windows. 
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som gör det möjligt att använda XML, inklusive parsers och XSL, Extensible 
Stylesheet Language, transformer. 
 
.NET Class framework innehåller bokstavligt talat hundratals klasser och 
gränssnitt. Nedan följer bara några av funktionerna som finns tillgängligt: 
 

� Dataåtkomst och manipulering 
� Skapande och underhållandet av trådar 
� Gränssnitt från .NET till ”världen utanför” t.ex. Windows forms, Web 

Forms, Web Services och konsol applikationer 
� Definitioner, underhåll och tillämpning av applikations säkerhet 
� Applikations konfigurering 
� Arbeta med Directory services, event logs, processer, message queues 

och timers 
� Sända och ta emot data med olika nätverksprotokoll 
� Åtkomst av metadata information som är lagrat i hopsatta/exekverade 

enheter i .NET. T.ex. som från en .dll eller .exe fil 
 
Topplagret innefattar de visuella gränssnitt som användaren av en .NET 
applikation ser, det kan vara t ex Windows forms, som jag tidigare nämnt, dvs. 
formulär, knappar osv.  Windows forms är en språkberoende formulär motor 
som ger oss drag and drop möjligheten i Visual Studio att skapa till alla .NET 
möjliggjorda programmeringsspråk. Ett annat gränssnitt som vi kan använda är 
Web Forms som ger oss en drag and drop design för att skapa liknande 
formulär som Windows forms fast på nätet. Anledningen till att man använder 
Web Forms på nätet istället för vanlig HTML, Hypertext Markup Language, 
formulär är möjligheten att binda t.ex. en valbar lista till direkt data. Detta är 
något man kallar en databunden kontroll. Web Services är det tredje alternativet 
för gränssnitt mot ”användare”, egentligen är inte Web Services en direkt 
användarkoppling men det är ändå ett topplager eftersom det exponerar delar av 
ett inre system. Vi kan läsa mer om Web Services under kapitel 4.1. 
 

3.2 Visual studio.NET 
Det har skett stora förändringar i programmeringsspråken tidigare knutna till 
Visual Studio samt att man har utökat språkstödet så att man ska kunna använda 
fler språk än tidigare. Man har även skapat ett nytt språk, Microsoft C#. Vad 
har egentligen hänt med språken och vilka nyheter har introducerats? Här följer 
en beskrivning, språk för språk: 

3.2.1 Visual Basic 

Visual Basic har uppdaterats med många nya egenskaper som gör det till ett 
kraftfullt objektorienterat programmeringsspråk. Dessa egenskaper inkluderar 
arv, gränssnitt och overloadning5 samt många andra. En viktig förändring som 
tidigare varit en brist hos Visual Basic är en väl strukturerad felhantering med 

                                                
 
5 Overloading ger möjligheten att ha fler funktioner/metoder med samma namn men med olika 
inargument. 
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möjlighet att utvidga. Problemet med att man inte kunnat använda mer än en 
tråd åt gången och att man därmed inte har haft möjligheten att parallell köra 
processer har rättats till i VB.NET. 

3.2.2 C# 

Visual C#, som uttalas C Sharp, är ett nytt objektorienterat 
programmeringsspråk som har C och C++ som sina föregångare. Något som 
Microsoft inte vill medge är att C# är egentligen mer likt JAVA än C och C++. 
Stora delar av C# är faktiskt rakt tagna från JAVA men lite ändrat för att 
förbättra och anpassa till .NET plattformen. 

3.2.3 XML stöd 

XML tillhandahåller en metod för att beskriva strukturerat data. XML är en 
delmängd av SGML, Standard Generalized Markup Language, som är 
optimerat för överföring via Internet. W3C, World Wide Web Consortium, 
definierar standarder så att strukturerat data blir enhetlig och oberoende av 
applikationen. Visual Studio .NET stöder XML till fullo och tillhandahåller en 
XML designer för att göra det lättare att redigera XML och skapa XML 
scheman. 

3.2.4 XML Web Services 

XML Web Services är applikationer som kan ta emot förfrågningar och data 
genom XML via HTTP, Hyper Text Transfer Protocol. XML Web Services är 
inte bundet till någon speciell komponentteknik eller speciellt objektanrop och 
är därför åtkomligt från vilket språk, komponent model eller operativsystem 
som kan hantera SOAP. I Visual Studio .NET kan du snabbt skapa och 
inkludera XML Web Services genom att använda Visual Basic, C# eller något 
annat språk. 
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4 Webbtekniker 
Webbtekniker involverar många delar inte bara HTML baserade hemsidor utan 
är även ett kraftfullt transportmedel för data. 

4.1 Web Services 
Begreppet Web Services är just nu mycket omtalat men få känner till vad det 
egentligen innebär eller vad det kan användas till. Definitionerna av Web 
Services är många men en av de enklaste gör Ethan Cerami som säger att en 
Web Service är ett program som görs tillgängligt på Internet och använder sig 
av standardiserad XML meddelandeöverföring (Cerami, 2002). 
 
När jag började mitt examensarbete fanns det ingen fastställd standard för Web 
Services, utan det var mer en förhållandevis enad bild över de minsta 
gemensamma nämnarna för en Web Services. I februari 2004 kom W3C fram 
till en enad standard för Web Services, den är dock inte begränsande utan 
sammanfaller med de tidigare gemensamma nämnarna. En Web Service är en 
applikation som kan nås via nätet och som kan ta emot metodanrop med 
tillhörande data från en klient som är intresserad av ett svar i någon form. 
Servicen ska i sin tur kunna generera ett svar på anrop eller ett felmeddelande 
om anropet av olika anledningar inte kan utföras enligt förfrågan. De anrop och 
data som överförs mellan klienten och servicen skickas med det XML-baserade 
protokollet SOAP. För att klienten ska veta hur servicen ska anropas och vilken 
typ av data som kan accepteras beskrivs servicen med hjälp av ett särskilt 
beskrivningsspråk Web Services Description Language, WSDL. Dessa 
dokument ger möjlighet att på ett automatiserat sätt skapa klienter som kan 
kommunicera med en Web Service eller för en utvecklare att förstå på vilket 
sätt en Web Service är uppbyggd. För att Web Servicarna ska kunna hittas av 
dem som har behov av dem har man skapat UDDI, Universal Description, 
Discovery and Integration, servrar som lagrar information om tillgängliga Web 
Services (Booth etc., 2004). Dock kommer inte den Web Service jag bygger 
vara en publik tjänst utan en intern. 
 

4.2 XML 

4.2.1 Vad är XML? 

XML används för att strukturera och märka information så att den blir lättare att 
hålla reda på, söka i, publicera och återanvända. Med hjälp av XML kan man 
definiera märkordsuppsättningar som är speciellt anpassade till den information 
som ska beskrivas. 
Det mest kända exemplet på en märkordsuppsättning är HTML. Det är 
egentligen fel att jämföra HTML och XML eftersom de är två skilda saker. 
HTML innehåller en fast uppsättning märkord medan XML är ett metaspråk för 
att skapa märkordsuppsättningar. HTML används för att beskriva hur ett 
dokument ska presenteras i en webbläsare. Med hjälp av XML kan man skapa 
märkordsuppsättningar som inte bara beskriver hur ett dokument ska se ut när 
det presenteras utan också beskriver vad informationen handlar om. Alla typer 
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av information kan märkas, t ex rapporter, fakturor, journaler, manualer, beslut, 
prislistor mm. Organisationen som står bakom XML är W3C. Det är en mycket 
tung aktör med ca 250 medlemmar, däribland de flesta stora företagen inom IT-
branschen. Specifikationen XML 1.0 blev en officiell rekommendation i 
februari 1998. Rekommendation innebär att den godkänts av de deltagande 
organisationerna. XML utgör en ren delmängd av ISO-standarden SGML och 
kan därigenom sägas vara en formell standard. 
 
Inget enskilt företag har patent på XML och specifikationen är publikt 
tillgänglig på webben. XML är dessutom applikations- och 
plattformsoberoende. Med det menar man att samma XML dokument går att 
skapa, spara och läsa på olika operativsystem och med olika programvaror från 
olika tillverkare. Eftersom ett XML dokument inte är något annat än ren text 
kommer man med säkerhet kunna läsa dessa i en lång tid framåt, vilket gör 
XML relativt framtidssäkert format. 

4.2.2 Hur fungerar XML? 

Det mest centrala begreppet i XML är märkord (eller taggar som de också 
kallas). Ett märkord skrivs mellan hakar. Märkordet tillsammans med sitt 
innehåll kallas element. Antag att man vill göra en enkel adresslista och 
publicera den på webben. Kodad enligt HTML skulle en post i listan kunna se 
ut på följande sätt: 
 
<p>Sven Svensson</p> 

<p>Bergslagsgatan 19</p> 

<p>602 17 Norrköping</p>  

 
Problemet med att märka upp informationen på detta sätt är att man inte kan, på 
ett lätt sätt, programmatiskt avgöra om Sven är namnet på en person eller en 
gata. Märkorden talar bara om att innehållet ska presenteras som vanlig 
stycketext, inte vad det är för typ av information. Om man istället kodar 
adressposten i XML skulle man kunna använda mer beskrivande märkord: 
 
<adress> 

<namn> 

<förnamn>Sven</förnamn> 

<efternamn>Svensson</efternamn> 

</namn> 

<gatuadress>Bergslagsgatan 19</gatuadress> 

<postadress> 

<postnummer>602 17</postnummer> 

<ort>Norrköping</ort> 

</postadress> 

</adress>   

 
För varje typ av dokument måste man definiera vilka märkord som får 
förekomma samt i vilken ordning de får förekomma. Detta arbete utförs genom 
en noggrann kartläggning och modellering av informationen i en verksamhet, 
den så kallade informationsanalysen. Märkorden och dess relationer beskriver 
dokumentets struktur, vilken vanligen avbildas i form av ett träd 
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Trädet ovan ska tolkas på följande sätt. En adress måste innehålla ett namn, en 
gatuadress och en postadress. Elementets namn består i sin tur av förnamn och 
efternamn. Elementet postadress består av postnummer och ort. Med hjälp 
sådana här hierarkiska träd, samt några ytterligare regler som beskriver antalet 
förekomster av ett visst element, kan man beskriva mycket komplexa strukturer 
och dokument. För att datorer ska kunna tolka innebörden av trädet kodar man 
det i en så kallad DTD, Document Type Definition. Hur en DTD ska se ut 
beskrivs i XML-specifikationen. 
 
Varken DTD:n eller själva XML-filen talar om hur innehållet ska presenteras. 
Information om layouten definieras med hjälp av en speciell syntax och lagras 
vanligen i en separat fil, en så kallad layoutmall (som också kallas formatmall 
eller stylesheet). En stor fördel med att särskilja informationen och 
presentationen av densamma är att samma information kan presenteras på ett 
flertal olika sätt utan att man behöver ändra i XML-dokumentet. Man länkar 
istället olika layoutmallar till informationen vid olika presentationstillfällen. Ett 
exempel är att man kan ha en layoutmall för bildskärmspresentation och en för 
pappersutskrift. 

  
Det finns speciella programvaror för att skapa DTD:er, XML-dokument och 
stylesheet för mer. Jag har använt mig av en programvara som heter XML 
SPY6. 
 

4.3 SOAP 
SOAP är att XML baserat protokoll för utbyte av data i en decentraliserad, 
distribuerad miljö. Protokollet skapar möjligheter för kommunikation mellan 
olika plattformar och tillåter olika språk att tala med varandra. Om vi tar ett 
program implementerat i JAVA som körs på en dator med Linux, kan vi genom 

                                                
 
6 XML SPY är en programvara som är till för att visualisera XML till ett överskådligt format 
(http:// www.altova.com/XMLSpy). 
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SOAP kommunicera med ett annat program skapat i VB.NET som exekveras på 
en Windows server. Det är anledningen till att SOAP har blivit en viktig del i 
Web Services eftersom själva grundtanken är att det ska vara 
plattformsoberoende och språkoberoende. 
 
SOAP protokollet består av tre delar. Den första delen är envelope, ett 
övergripande ramverk för vad som finns i meddelandet och den beskriver även 
vem som ska ta hand om det. Den andra delen är encoding rules, regelverk för 
beskrivning av olika data typer. Två datorer som kommunicerar måste komma 
överens om hur man packar de olika data typerna för att det ska vara möjligt för 
den andra datorn att packa upp och använda datat på ett korrekt sätt. Den tredje 
delen, RPC, Remote Procedure Calls, definierar en konvention för hur man ska 
representera anrop och svar över Internet från procedurer som ligger i ett 
fjärrobjekt. 
 
En applikation som använder SOAP har krav på sig att bearbeta ett 
inkommande meddelande på ett visst sätt. Den börjar med att identifiera alla 
delar i meddelandet som är avsedda för applikationen. Därefter verifiera den att 
det finns stöd för alla delar identifierade i det första steget. Om det inte stämmer 
ska applikationen kassera meddelandet och returnera ett felmeddelande.  

4.3.1 Envelope (kuvert) 

Ett meddelande i SOAP är ett XML dokument som består av ett obligatoriskt 
SOAP kuvert, en frivillig SOAP header (huvud) och en obligatorisk SOAP 
body (stommen). Kuvertet är toppelementet i det XML dokument som 
representerar meddelandet. Huvudet är ett flexibelt ramverk där man kan 
definiera krav på applikationen. I SOAP huvudet kan man skicka t.ex. styrdata 
om vad som ska hända hos mottagaren. Det skulle t.ex. kunna vara namnet på 
en specifik funktion som ska anropas på servern: 
 
<SOAP:ENV:Header> 

<ctrlData:Function xmlns:ctrlData=”urn:controlData” 

SOAP-ENV 

mustUnderstand=”true”>GeMigData</ ctrlData:Function > 

</SOAP-ENV:Header> 

 
Som vi kan se här ovan så anropar vi en funktion som heter GeMigData. 
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5 Databehandlingen 
De flesta applikationer har en databas i grunden som innehåller allt data som 
applikationen ska använda sig av. Det kan vara allt från mycket små 
datamängder, som t.ex. vilka videofilmer som du har i din videohylla, eller 
databaser med stora datamängder t.ex. databaser som innehåller 
banktransaktioner. 

5.1 SQL Server 
Windows 2000 och SQL Server 2000 har nu varit ute på marknaden sedan 
2000. Dessa två produkter ska tillsammans, enligt Microsoft, bli en slagkraftig 
kombination. Vi kan konstatera att mycket av det som presenterades i SQL 
Server 7.0 har förfinats och förbättrats. Exempelvis finns det nya datatyper som 
bigint, sql_variant och table. Programmeringsspråket T-SQL, Transact 
Structured Query Language, har förbättrats och administrationsverktygen har 
blivit mer kraftfulla. 
 
Samtidigt innehåller SQL Server 2000 en hel del intressanta nyheter. Stöd för 
XML är en av de nyheter som uppmärksammas mest. Vidare är integrationen 
med Windows 2000 intressant och att SQL Server 2000 nu på allvar ska utmana 
de "tunga" databashanterarna, som till exempel Oracle och DB2, vad som gäller 
prestanda, skalbarhet och tillgänglighet. 

5.2 Data Warehouse 
Ett datalager (Data Warehouse) är en speciell centraliserad databas som 
innehåller (normalt sett) avnormaliserad, aggregerad data som motsvarar olika 
dimensioner i en affärsverksamhet. Typiska dimensioner, när man utför 
dimensionsmodellering, är produkter, kunder, försäljning och tid. 
 
Typiska företeelser inom ett datalager är detaljstudier (drill-down), 
övergripande studier (roll-up) samt uppdelning (slice). 
(http://susning.nu/Datalager, 2005-04-02) 
 
Att skapa ett datalager kräver ett antal processer och steg. Man måste hämta 
data från befintliga databaser och ”tvätta” det för att kunna skapa upp en 
databasstruktur som man kan bygga upp vitalt data i. En vanlig databas som den 
som jag använder mig av innehåller mängder av data som inte är intressant att 
ha kvar, därför skapar man oftast upp en ny databas som innehåller delmängder 
av det data som finns i huvuddatabasen. I den nya databasen finns nu det data 
som man senare ska processa för att skapa upp de kuber7 man vill bläddra och 
gräva sig ner i. För att kunna bläddra i dessa används ofta verktyg som t.ex. 
Proclarity, som är ett OLAP, On-Line Analytical Processing, verktyg för att 
man ska kunna visualisera det data som är av intresse. Det finns även andra 
typer av verktyg som man använder som verktyg för statistik modellering, GIS, 

                                                
 
7 En kub (OLAP kub) är ett begrepp som ligger till grunden för en multidimensionell analys av 
data. Det går att läsa en mer detaljerad beskrivning i kapitel 5.3. 
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Geografiska Informations System, och andra Data Mining verktyg. Jag kommer 
att använda mig av ett verktyg som heter Proclarity. 
 
De användningsområden som finns för dessa är vanligtvis till för att snabbt 
kunna undersöka statistik över stora mängder data. Stadium använder dessa för 
att kolla försäljningen för butiker under vissa tidsperioder för att veta på ett 
ungefär hur mycket man ska köpa för nästa säsong. Stadium har redan idag 
tabeller som innehåller basdata som har tvättats för att man ska kunna använda 
det för att skapa kuber. Därav kommer inte jag att behöva göra de steg som 
annars skulle krävas för att få tag i det data jag är intresserad av. Däremot 
kommer jag att skapa kuber som är speciellt lämpade för denna delapplikation.  
 
Databasen som innehåller det relevanta datat har Stadium valt att kalla Stadium 
Business Intelligence (SBI). 

5.3 OLAP 
Microsoft SQL Server OLAP-tjänster tillhandahåller en arkitektur för att få 
tillgång till multidimensionell data. Datat är summerat, organiserat och lagrat i 
en multidimensionell struktur för att ge snabba svar på ställda frågor. De frågor 
jag talar om här är uppslagsfrågor som ställs mot data (s.k. queries). För att 
kunna ställa frågor mot denna sorts data finns det en egen syntax MDX, 
Multidimensional Expressions. OLAP services stöder MDX funktioner som ett 
fullt inkluderat språk för att skapa och frågeställa kuber. 
 
OLAP är en populär teknologi som ger dramatiska förbättringar i 
företagsanalyser. OLAP ses sen tidigare som ett dyrt, svårt och oflexibelt 
verktyg. Microsoft har dock löst dessa fördomar och skapat en lösning som 
skapar multidimensionella analyser med ett verktyg som redan är inkluderat i 
SQL Server 2000. På så sätt blir inte heller kostnaden så stor som förr. 
 
Microsoft SQL Server OLAP services är en komponent som följde redan med i 
SQL Server 7.0. OLAP services kan ses som en server i affärslagret som gör det 
möjligt för användare att snabbare kunna göra uppslag mot stora mängder av 
data som har föranalyserats och skapats i en multidimensionell datastruktur. 
OLAP är en nyckelkomponent i Data Warehouse processen. Inkluderingen av 
OLAP funktionalitet i SQL Server underlättar multidimensionell analys så att 
den kan användas för en bredare publik, både för små och stora företag. 
 

5.3.1 Multi Dimensional eXpressions 

Innan jag går in djupare på MDX och hur man ställer frågor mot data ska jag ge 
en beskrivning på en kubs struktur. 
 
Kubens koncept 
Kuber är nyckelelement i en online analytisk process, dvs. en analys i realtid. 
Kuberna är delmängder av data, organiserat och summerat i multidimensionella 
strukturer. Dessa summeringar tillhandahåller en mekanism som tillåter snabba 
och enhetliga svarstider till komplexa frågor. 
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Grundkoncepten att förstå i en kub är dimensioner (dimensions) och mätningar 
(measures). 
 

� Dimensioner tillhandahåller kategoriska beskrivningarna som separerar 
vilka mätningar som beskrivs för en analys 

� Mätningar är de numeriska värdena som är summerade i en analys, t.ex. 
pris, kostnad eller kvantitet 

 
En viktig notis är att samlingen av mätningar skapar en dimension. Varje 
kubdimension kan innehålla en hierarki av nivåer för att specificera den 
kategoriska analysen som är tillgänglig för användare. En butiks dimension 
skulle till exempel kunna ha följande nivåhierarki: land, landskap, stad och 
butiksnamn. Varje nivå i en dimension är bättre beskrivande än dess förälder. 
Likaså kan man se en dimension som är över tiden upp delad i följande hierarki: 
år, kvartal, månad och dag. 
 
En dimension kan skapas för att användas i en individuell kub eller så kan den 
användas för många kuber, t.ex. tidsdimensionen går att använda på många 
kuber. En dimension som enbart är skapad för att användas i en kub kallas 
privat dimension (private dimension). En dimension som skapats för att 
användas i flera kuber kallas delad dimension (shared dimension). Delade 
dimensioner skapar en standardisering av mätaxlar i en databas eftersom flera 
kuber använder samma axel. 
 
En sista viktig sak att uppmärksamma är medlemskonceptet (member). En 
medlem är inget annat än en post i en dimension eller mätning. En uträknad 
medlem (calculated member) är en dimensionsmedlem vars värde är uträknat. 
Bara definitionen av uträknade medlemmar är lagrade d.v.s. deras värden 
räknas inte förrän de behövs som svar i en fråga. 
 

5.3.2 Inblick i MDX 

Låt oss titta lite mer på syntaxen till MDX och se exempel på några lätta MDX 
frågor. MDX är ganska likt SQL, Structured Query Language, om man tänker i 
ett bredare perspektiv. Här följer ett enkelt exempel på en fråga som returnerar 
två kub dimensioner: 
 
SELECT axis specification ON COLUMNS, 

axis specification ON ROWS 

FROM cube_name 

WHERE slicer_specification 

 
Axis specification kan även ses som memberval för en axel. Om en enkel 
dimension är obligatorisk, vid användning av denna notation, måste 
COLUMNS returneras. För fler dimensioner skulle namnen på axlarna vara 
PAGES, CHAPTERS och till sist SECTIONS. Om du önskar mer generella 
axel namn kan man använda AXIS (index) namngivningen, där index har noll 
som bas. 
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Slicer specification som finns i WHERE satsen är valfri och behöver inte 
inkluderas. Om denna inte är specificerad så kommer de returnerade 
uträkningarna att vara de som är default för kuben. 
 
Den enklaste formen av en axis specification eller member selection är att 
använda sig av de MEMBERS som krävs i dimensionen, detta inkluderar även 
de av special Measures dimensions: 
 
SELECT Measures.MEMBERS ON COLUMNS, 

[Store].MEMBERS ON ROWS 

FROM [Sales] 

 

5.3.3 ADO-MD 

För att använda sig av MDX frågor i en applikation behövs ett gränssnitt, ett 
API, mot OLAP kuber. För att arbeta mot vanliga databaser använder man sig 
vanligtvis av något man kallar ADO, ActiveX Data Objects, som gränssnitt. 
ADO är två dimensionellt, dvs. den kan bara resultera i rader och kolumner, 
vilket inte är tillräckligt om man ska hämta data från en OLAP kub som kan ha 
multipla dimensioner. Därav så skapades något som kallad ADO-MD, ActiveX 
Data Object Multidimensional, som är en utbyggnad av ADO med skillnaden 
att ADO-MD tillåter fler dimensioner. Det kanske är fel att kalla det en 
utbyggnad eftersom inte ADO-MD är kompatibelt med ADO men grunden är 
den samma. För den som ska använda sig av ADO-MD i en applikation 
kommer att upptäcka att anropen för att hämta ett resultatset via ADO-MD är 
nästan identiskt som att hämta ett resultatset i ADO. Självklart finns det 
skillnader ADO använder sig av SQL för att ställa frågor mot data medan 
ADO-MD använder sig av MDX samt att man inte får samma resultatset att 
arbeta med. I resultatsetet så kan man inte hitta många likheter mellan de båda. 
 
ResultatSet 
För att använda sig av ADO-MD så bör man känna till dess struktur. ADO-MD 
består egentligen av tre viktiga objekt CellSet, Cell och Axis 
(http://www.microsoft.com/msj/0899/mdx/mdx.aspx, 2005-04-02). CellSet är 
samma sak som det resultatset som man får tillbaka vid en vanlig databasfråga. 
Den består av Cell och Axis objekt. För att få en liten bild över detta så kan vi 
se i figuren nedan hur objektmodellen ser ut för ADO-MD. 
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Figur 2 - Objektmodell för ADO-MD 

 
Som vi ser i bilden ovan finns även en struktur till parallellt med CellSet. Det är 
en deklarationsstruktur som beskriver hur OLAP kuben är uppbyggd dvs. vilka 
dimensioner som finns osv. Tillsammans så kan de beskriva en member, typer 
av member från catalog strukturen och dess värde från cellSet strukturen. En 
member i detta läge skulle kunna vara t.ex. antal sålda skor under vecka 7.  
 
Det kan låta relativt enkelt att använda sig av detta sätt att hämta data men 
avsaknaden av bra dokumentation gjorde att jag inte lyckades använda ADO-
MD. Problemet med att få denna teknik att fungera generellt med mitt ex-jobb, 
gjorde att jag studerade vidare vilka tekniker som fanns tillgängliga. Jag fann 
något som heter XML/A som jag kommer att beskriva i nästa kapitel, vilket 
gjorde att jag övergav ADO-MD. 

5.3.4 XML/A 

Som jag beskrev i kapitel 5.3.3 upptäckte jag denna teknik eftersom jag hade 
svårigheter med ADO-MD. Eftersom mitt system är uppbyggt utefter en Web 
Service baserad teknik så tyckte jag att det skulle vara intressant att använda 
ytterligare en Web Service som grund.  
 
XML/A är ett SOAP baserat på ett API. Det är designat speciellt för att 
standardisera dataöverföringen mellan en klientapplikation och en 
analytiskdatabas som stödjer OLAP eller Data Mining och är även organiserad 
för analyser och arbetar över webben. XML/A använder sig av XML i grunden 
för att beskriva de hämtningar man önskar, dock har XML/A en given standard 
syntax som måste följas för att få resultat från OLAP kuben. 
 
Teknik 
Vid traditionella dataöverföringstekniker som ODBC, Open Database 
Connectivity, måste en komponent som är tätt kopplad till databasen vara 
installerad på klientsidan. Detta kan medföra beroende av en specifik 
hårdvaruplattform, ett specifikt operativsystem, ett specifikt 
programmeringsspråk och rätt version mellan klient och server komponenter. 
Den här formen av arkitektur är olämplig för löst kopplade och 
programspråksoberoende plattformar som finns på Internet. För att få pålitlig 
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dataaccess till webbapplikationer, Internet och mobila plattformar behövs en 
standard som inte kräver att komponenter ska laddas ner till klienten. XML är 
ett generellt språk och tillgängligheten är universell och XML/A gör det möjligt 
att transportera data genom XML via HTTP utan någon komponent hos 
klienten. 
 
Applikationsutveckling för klientsidan kan ske utan hänsyn till servern. En 
applikation utvecklad med vilket språk som helst, som körs på vilken plattform 
som helst kan komma åt data från alla platser på webben utan att behöva 
planera för specifik plattform eller ens version. XML/A är optimerat för 
webben genom att minimera fram- och tillbakagången mellan server och klient 
och därmed maximera robustheten hos datat, (msdn.microsoft.com, 2002-12-
15). XML/A-specifikationen definierar två metoder för datasökning och 
manipulation: Discover och Execute. Båda metoderna hanterar utgående och 
ingående data. Discover används för att skaffa sig information och metadata 
från en webbserver och tillåter att datat specificeras på ett speciellt sätt. Execute 
används för att exekvera MDX från en speciell XML/A källa, detta inkluderar 
uppdatering av datat. Med hjälp av URL:n, Uniform Resource Locator, till 
servern kan klienten skicka Discover och Execute anrop med hjälp av SOAP 
och HTTP protokollen. Servern instansierar XML/A som tar hand om anropen 
och hämtar datat och packar in den till XML och sedan skickar den efterfrågade 
datat i form av XML till klienten. Genom att använda SOAP protokollet kan 
både input och output skickas i XML format. SOAP tillåter att data kan visas på 
XML:s vis dvs. tänjbart - extensible. Discover and Execute visar även för 
användaren vad som kan frågas efter på en specifik server och baserat på detta, 
godkännes kommandon för exekvering. 
 
Execute metoden stödjer exekvering av Data Mining kommandon. Dessa är 
beroende på datakällan. Stödet sker genom gränssnittet för Execute och 
resultatet visas antingen i dataset eller tabellformat. Alla datakällor stödjer 
åtminstone visning av tabellresultat. Exempelvis kan man söka Data Mining 
information med OLE DB, Object Linked Embedded Database, genom XML/A 
vilket inte skiljer sig mycket från sökning i en relationsdatabas. Resultatet är en 
tabell som kan ordnas hierarkiskt (msdn.microsoft.com, 2002-12-15). 
 
Datatyperna innefattar de vanligaste typerna (integer, string, boolean) men 
också analytiska typer som MDDataSet (för multidimensionell data, som i sig 
själv inkluderar information om kubaxlar, celler och OLAP resultatstrukturer), 
Properties, Restrictions, ResultSet och RowSet (msdn.microsoft.com, 2002-12-
15). 
 
Frågor som skickas till en webbserver via Discover eller Execute skickas till en 
XML/A server för att processera och returnera information. Till exempel kan ett 
Discover anrop returnera ett DISCOVER_DATASOURCE rowset som 
innehåller en lista med datakällorna, som vanligtvis är specifik för varje 
implementation, som visar klientapplikationen möjligheterna till 
koppling/förbindelse med datakällan (msdn.microsoft.com, 2002-12-15). 
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Informationen som returneras är kritisk för analytisk data och kan innehålla 
bl.a. DataSourceName, DataSourseDescription och URL (den unika vägen till 
XML/A metoder vid den här datakällan) DataSourceInfo, ProviderType. När en 
session har etablerats kan analytiskdata utfrågas eller uppdateras med minimal 
nätverkstransport. 
 
Så här fungerar en XML/A session (www.intelligenteai.com, 2002-12-15): 
 

� Klientapplikationen känner till serverns URL som stödjer Web Service 
� Klienten sänder en förfrågan till URL för att få reda på om XML/A Web 

Service stöds 
� Protokollet som stöds (DISCO, discoveryprotokoll), returnerar URL:n 

för WSDL filen (t.ex. XMLA.wsdl). 
� Klienten skickar en förfrågan om WSDL filen 
� Servern skickar tillbaka filen, som definierar de metoder som stöds, 

Execute och Discover 
� Klienten bekräftar från WDSL filen att samma metoder används 
� WSDL filen innehåller URL:n som ska användas för XML/A:s Web 

Service (t.ex. XMLA.asp) 
 
XML/A är optimerat för webbapplikationer men kan också användas i ett LAN, 
Local Area Network. Följande former av applikationer kan enligt ”XML for 
Analysis” specifikationen (msdn.microsoft.com, 2002-12-15) finna fördel med 
detta: 
 

� Klient/server applikationer som kräver teknisk flexibilitet mellan sig 
� Klient/server applikationer som stödjer flera operativsystem 
� Klienter som inte kräver specifika tillstånd för att öka serverkapaciteten 

 
Frågespråket när det gäller XML/A är mdXML, Multidimensional Extended 
Markup Language, som är baserat på MDX och är definierat av XML for 
Analysis Council. MdXML tar till vara XML:s fördelar och är 
programspråksoberoende (http://xmla.org/faq.asp, 2002-12-15). I dagsläget är 
det ganska litet men kommer att utökas med tiden (msdn.microsoft.com, 2002-
12-15). 
 
XML/A är ”statslöst” (servern kommer inte ihåg identiteten eller innehållet hos 
en klient efter att en metod är färdig) från början men kan stödja igenkännande 
av ursprung (servern kommer ihåg identitet och innehåll mellan metod anropen) 
genom att sessioner ges till datakällan. Dessa är användbara vid serier av frågor 
som ska utföras tillsammans som subqueries eller vid Data Mining. För att 
utföra en transaktion med sessioner måste ett specifikt kommando användas vid 
Execute metoden (msdn.microsoft.com, 2002-12-15). 
 
XML har stor överkapacitet så det kan medföra att frågor kan bli långsammare 
och att nätverkstrafiken blir större än om ett optimalt programmerat gränssnitt 
skulle användas (xml.coverpages.org, 2002-12-15). Strukturen på historisk data 
och speciell data associerad med OLAP och Data Mining är olik relationelldata. 
Speciella datadimensioner i form av kuber kan inte visas i standard XML men i 
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XML/A. Önskan att använda Internet som ett medium för analytiskdata är stark. 
XML:s succé visar hur effektivt Internet kan vara för överföring och 
gemensamt användande av data. Företag vill ha samma fördelar med 
analytiskdata vilket medför att XML bör stödja OLAP data vilket i sin tur 
medför att XML/A bör bli framgångsrikt (www.intelligenteai.com, 2002-12-
15). 
 

5.4 Proclarity 
Proclarity är ett bra verktyg till att drilla sig igenom en cube. Det som jag fann 
mest nytta i är att man kan få en MDX fråga utifrån den struktur man önskar. 
 

 
Figur 3 Exempel på proclarity drill down 

 
SELECT { [Measures].[Qty] } ON COLUMNS , { ORDER( { DESCENDANTS( 
[Product].[All Product], [Product].[Model] ) }, ( 
[Measures].[Qty] ), BDESC ) } ON ROWS  FROM [Sales] WHERE ( 
[Department].[Department].&[08], 
[Organisation].[Company].&[2].&[128], 
[Period].[Year].&[2003].&[7].&[2003-07-28] ) 
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6 Uppgiften – specifikation 
För att kunna utföra ex-jobbet behövdes en översiktig specifikation över vad 
som skulle ingå. Efter mycket litteraturstudier och många laborationer skulle 
resultatet användas konkret.  

6.1 Datastruktur 
Eftersom datat har en hierarki från första början så kommer jag att använda mig 
av den även i min struktur. Enligt Stadiums uppbyggnad har man följande 
nivåer: 
 

� Store 
� Department – En avdelning i en butik t.ex. Golf 
� Shop – Varje avdelning är indelade i ett antal shop:ar t.ex. Golfclubs, 

Golfshoes osv. 
� Assortment – Under varje shop gör man ytterligare en indelning i ett 

antal assortments  
� Model 

 
En store är den fysiska butiken i Stadium koncernen, t.ex. Stadium 
Drottninggatan (Stockholm). Varje store är uppdelade i olika departments 
(avdelningar) som ger en ganska grov uppdelning av en butik. Ett exempel på 
en sådan är Golf. Denna uppdelning är, som tidigare sagt, en grov uppdelning 
och är därför delad i ett antal mindre delar, kallade shop:ar. För att gå vidare 
med uppdelningen av avdelningen Golf så är en shop t.ex. Golfclubs. Nu är inte 
detta den lägsta nivån av uppdelningen efter som det finns fler typer av 
golfklubbor så varje shop är uppdelad i ett antal assortments (sortiment), t.ex. 
Putters. Detta är den lägsta grupperingen som Stadium har i sina butiker vilket 
gör att det kommer vara den lägsta gruppering som jag gör i min datastruktur. 
Såklart innehåller varje sortiment modeller vilket är mitt arbetsområde i denna 
applikation, egentligen försäljningen av modeller. 
 
Denna struktur kommer att ligga till grunden för min uppbyggnad av xmldatat. 

6.2 Datalager/kuber 
Eftersom jag har en stor mängd av försäljningsdata så har jag redan tidigare 
nämnt att jag ska använda mig av kuber för att snabbare få fram uträknade 
värden på de nivåer som är relevanta för min applikation. 
 
Eftersom mitt examensarbete är en del av två examensarbeten vilka resulterar i 
en större applikation så har vi tillsammans definierat vilket data som ska 
användas rent ”tidsmässigt”. Med tidsmässigt menar jag under den tid man 
använder applikationen. När han i sin visuella applikation väljer en butik för att 
visualisera, visar han upp en ritning av butiken med staplar för varje avdelning. 
Detta gör att jag snabbt måste kunna ge honom information om försäljningen på 
avdelningsnivå. Min första dimension kommer därför att vara på department- 
nivå. I figur 4 kan vi se hur jag med hjälp av proclarity visar hur uträknade 
värden hämtas på den nivå jag önskar. I detta fall kommer jag att hämta data 
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som visar hur mycket man sålt för i en department per vecka. I framtiden kan 
man tänka sig att detta skulle kunna vara en ställbar enhet, vilket skulle 
innebära att man kan välja vilken nivå man vill ha det uträknade värdena på. 
Det skulle till exempel kunna vara intressant att hämta på säsongsnivå, men det 
kommer jag inte att bygga in i denna version. 
 

 
Figur 4 - Kub på department nivå 

 
Efter att data på department nivå har hämtats blir det intressant att hämta data 
ner på lägsta nivå det vill säga ner för varje specifik modell. Eftersom vi redan 
skapat oss information om tiden så blir i princip följande nivåer enbart s.k. drill-
down från de departments som vi hämtat. Dessa drill-downs är enkla att göra 
eftersom de enbart innebär att man tar med tidigare nivåer som villkor i MDX 
frågan. 

6.3 Web Service 
För att denna Web Service ska kunna vara användbar måste vi skapa något 
hållbart gränssnitt mellan klient och Web Service för att på ett bra sätt kunna 
hämta rätt data. Som jag tidigare nämnt så ska jag använda mig av XML som 
bärare för data. Min tanke är att jag använder XML både som sätt att få data 
från Web Servicen och till att ge information till Web Service om vad för data 
som ska hämtas. Ett sätt att göra detta är genom att skapa en XML template och 
genom en struktur berätta vilket data ska hämtas och vart det ska hämtas. 
Därför kommer templaten att spela en central roll i denna del av applikationen. 
Min tanke är att den kommer att fyllas initialt med data som räcker för att visa 
det övergripande data som krävs för att visa en butik utan vald department i 
VisMT. Det innebär att vid laddning kommer data att hämtas för varje 
department för en vald tidsperiod. I grundutförandet kommer jag enbart att 
hämta data per vecka och inte för specifika datum. Detta skapar en begränsning 
i användandet av Web Servicen men den skulle kunna byggas ut vid en vidare 
utveckling av Web Servicen, vilket inte innefattas i detta examensarbete. 
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7 Uppgiften - Tillvägagångssätt 
När jag började med uppgiften visste jag att det inte skulle bli lätt att få fram en 
lösning. Tekniken var ny och tankesättet helt annorlunda än vad jag tidigare 
erfarit. Jag hade några veckors arbete framför mig att försöka strukturera upp 
vad som skulle genomföras och till vilken grad. Att sätta upp gränser var 
viktigt, även fast jag redan då hade mina aningar om att det inte skulle gå att få 
en helt färdig produkt att leverera. Vad jag visste var att med att sätta mitt mål 
högt så kunde jag åtminstone få en inblick hur .NET fungerar och vilka 
möjligheter som finns i den nya plattformen. 
 
Min första plan var som sagt att se vilka gränser mitt arbete kunde ha så jag 
satte upp som mål att kunna leverera en dator struktur via XML med hjälp av 
XML for Analysis och SQL Server 2000. Och om jag skulle hinna längre så 
skulle jag ta med en del där jag optimerar data flödet från databas till klient. 
Någon som jag erfarit av detta var att även fast det inte låter som en svår 
uppgift så för nya tekniker med sig svåra och tuffa uppgifter att klara av. För att 
kunna få en blick över de tekniker som jag skulle använda började jag göra en 
litteraturstudie, vilken inte var det enklaste i och med att det inte kommit ut 
några böcker om dessa tekniker eftersom de är nya. Så mitt medie blev Internet 
för att finna information, som inte heller innehöll så mycket information mer än 
rena reklamkampanjerna för .NET. Jag fick ta den informationen som jag 
hittade och sätta mig i Visual Studio.NET för att testa mig fram i .NET 
plattformen. Med ett dokument ”How to start .NET?” 
(http://msdn.microsoft.com/netframework/gettingstarted/default.aspx , 2002-12-
09) så kunde jag i alla fall få en insikt i att förändringarna var stora och att mina 
kunskaper i gamla Visual Basic inte skulle vara till mycket hjälp. Så jag kände 
att jag ville vänta lite med den delen i väntan på att fler dokument skulle 
publiceras om tekniken. Vid detta tillfälle hade inte den skarpa versionen av 
plattformen släppts och var därför inte så väl dokumenterad. Jag valde därför att 
använda mig av den på Gaia etablerade databasservern, Microsoft SQL Server 
2000 och dess analysverktyg Analysis Services. 
 
Jag delade upp mitt ex-jobb i tre delar, eller som tre skikt, där olika problem 
skulle lösas. Den första delen såg jag som databas hanteringen, analysering av 
data med hjälp av kuber. Den andra delen är Web Servicen som ska hämta data 
från kuberna och förmedla det som XML till någon klient. Samt den tredje 
delen vilken är en klient del som tar emot XML:en och transformerar den till 
det formatet man önskar. Eftersom jag har gjort mitt examensarbete parallellt 
med en annan student så har jag anpassat klient delen så att den går ihop med 
hans visualiseringsapplikation. 

7.1 Data Mining med kuber 
Den databas som jag ska använda innehåller hundratusentals rader data och en 
vanlig SQL fråga mot den skulle kräva mycket datorkraft. Min tanke var därför 
att använda mig av kuber för att skapa behandlat data som även innebär mindre 
data att hantera. 
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Jag har aldrig jobbat med tekniken vilket gjorde att jag var tvungen att bekanta 
mig med de tekniker som fanns på marknaden. I Stadiums fall har vi redan 
skapat upp en databas i SQL Server 2000 som innehåller den data som jag 
skulle vilja göra mina beräkningar över så jag valde att använda mig av, en 
tilläggs applikation som finns till SQL Server 2000, Analysis Services. Jag 
valde att gå igenom den tutorial som följer med Analysis Services för att få lite 
uppslag hur jag skulle skapa min kub med processat data. 
 
Efter att jag fått lite mer förståelse hur man bygger upp en kub så var det dags 
för mig att fundera hur mina data skulle processeras och vilken struktur jag 
skulle ha. 
 
Först skapade jag en databas i Analysis där min analysdatabas ska ligga. 
Eftersom databasen som jag använder som grunddata redan fanns i bruk tog jag 
en lokal kopia, för att inte förstöra ”live-data”, och lät min analysdatabas 
referera till den. 
 

 
Figur 5 - Referens till en grund databas 

 
Detta innebär att min analysdatabas har en direkt koppling mot riktigt data. Då 
var det dags att skapa upp kuben som innehåller det data som sedan ska 
användas, i detta fall behövs bara en kub eftersom jag enbart ska betrakta 
försäljningsdata på olika nivåer. Ifall vi hade haft annat data att undersöka t.ex. 
antal personer som är inne i en butik och hur många som handlar något skulle 
detta vara grund för att skapa en ny kub, men vi har bara försäljningen som vi 
ska bryta ned. 
 
Vid skapandet frågar guiden vilken tabell i resursdatabasen som innehåller det 
faktiska data man önskar analysera, i detta arbete innebär detta försäljningen. 
Nästa steg var att definiera upp vilket data man vill beräkna, measures som de 
kallas. Dessa kommer sedan att användas för att göra summeringar på de olika 
nivåer som jag ska analysera. De measures som jag önskar är antal sålda 
produkter (Quantity) och hur mycket man sålt för (Quantity * Price). 
 
Nu innehåller kuben en faktatabell samt instruktioner om vad som ska beräknas. 
Det som fattas är de dimensioner som man vill beräkna över. En dimension kan 
efterliknas vid en nivå. De nivåer som är intressanta för mig är: 
 

� Butik 
� Avdelning 
� Produkt 
� (Färg) 
� (Storlek) 
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Anledningen till varför färg och storlek är satt inom parenteser är för att jag inte 
tänkte gå djupare i strukturen än till produkt/modell nivå. Att kunna gräva sig 
ytterligare ner på färg och storleksnivå är en bra vidareutveckling av denna 
applikation. Dock skapade jag förutsättningar för dessa nivåer redan nu men 
dessa kommer inte tas hänsyn till vidare i applikationen. 
 
När jag skapat alla dimensioner har jag nästan gjort min kub, det fattas dock 
några delar till för att jag ska kunna använda mig av den i min applikation. Min 
applikation ska kunna hämta data över en viss tidsperiod vilket gör att jag måste 
ha ytterligare en till dimension, en tidsdimension, som gör att jag kan begränsa 
hämtningen av data till en viss tidsperiod. Denna dimension gör jag till en 
shared dimension ifall jag skulle vilja använda den i en annan kub. 
 

 
Figur 6 - Visar de dimensioner som finns i kuben 

 
Nu finns all information som krävs för att jag ska kunna processera kuben. När 
man processerar kuben aggregerar man värden från faktatabellen och sparar 
dessa kopplade till dimensionerna för att vi snabbt ska kunna hämta beräknat 
data för en viss dimension t.ex. per butik. När processningen är klar kan jag 
börja använda mig av kuben. Ett bra verktyg för att arbeta sig igenom kuben är 
Proclarity, vilket jag har använt. 
 
Processningen av data lägger jag in som ett jobb i SQL Server så att den kör en 
processning av data varje natt. Det innebär att de data, man analyserar, inte är 
äldre än en dag gammalt. 
 
För att hämta ut information på de olika intressanta nivåerna så använder jag 
mig av dessa MDX frågor: 
 
På butiksnivå: 
SELECT { [Measures].[Quantity] } ON COLUMNS , { ORDER( { 

DESCENDANTS( [Store].[All Store Name], [Store].[Store Name] ) }, 

( [Measures].[Quantity] ), BDESC ) } ON ROWS  FROM [Sales] 

 
På avdelningsnivå: 
SELECT { [Measures].[Quantity] } ON COLUMNS , { ORDER( { 

DESCENDANTS( [Department].[All Department Name], 

[Department].[Department Name] ) }, ( [Measures].[Quantity] ), 
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BDESC ) } ON ROWS  FROM [Sales] WHERE ( [Store].[Store Name].[ST 

Norrköping] ) 

 
På modellnivå: 
SELECT { [Measures].[Quantity] } ON COLUMNS , { ORDER( { 

DESCENDANTS( [Model].[All Product], [Model].[Model Name] ) }, ( 

[Measures].[Quantity] ), BDESC ) } ON ROWS  FROM [Sales] WHERE ( 

[Department].[Department Name].&[Teamsport], [Store].[Store 

Name].[ST Norrköping] ) 

 
Om vi skulle vilja så kan vi addera ett till villkor i where satsen som begränsar 
antalen till en viss tidsperiod, t.ex. WHERE ([Time].[Week].[2003-10]) 

7.2 Varför XML som databärare? 
Eftersom detta ex-jobb går ut på att vi ska föra data mellan en klient och en 
server så bör vi fundera över hur vi ska kunna kommunicera. Det finns 
egentligen två vägar som jag hade att välja mellan. Jag kunde låta min klient gå 
direkt mot all data via en direktkontakt mot SQL Server eller så kunde jag 
skapa ett mellansteg som läser data från SQL Server och sedan ger mig det som 
XML. Om vi funderar lite på vad de olika delarna har för fördelar respektive 
nackdelar så kan vi vid första anblick se att fördelen med direktkoppling mot 
SQL Server är att den slopar ett delmoment i processen. Vi behöver inte skapa 
en extra delapplikation som publicerar data. Det man skapar sig är en klient 
som potentiellt kan existera på många maskiner. Nackdelen med detta är att 
minsta uppdatering av databas, som påverkar klienten, skulle kräva en 
nyinstallation av klientapplikationen på samtliga datorer. Min filosofi är att 
centralisera den huvudsakliga funktionaliteten för att hämta data till en Web 
Service. Det innebär att man enbart behöver anpassa Web Servicen vid en 
uppdatering av databasen. Nackdelen med detta är att vi får ett till steg i 
kommunikationsflödet att underhålla. Här nedan kan vi se en bild hur flödet ser 
ut. 
 

 
 
 
Av egna erfarenheter har jag fått en positiv bild av att använda XML som 
databärare. Den begränsar inget förutom att en uppkoppling mot Internet, 
alternativt ett internt nätverk, måste existera. Dock ska tilläggas att min 
applikation inte kommer att inkludera någon säkerhet i sig på grund av min 
avgränsning av ex-jobbet, så ifall man lägger min Web Service på en mot 
Internet exponerad server så bör man veta att alla, inklusive obehöriga, kommer 

Databas 
(Kub) 

Web Service 

 

Internet 
(alt. annat nätverk) 

MDX XML XML 

Klient 

Figur 7 - Applikationsflödet 
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ges tillgång till försäljningsdata. Dock som Stadiums nätverksuppbyggnad ser 
ut idag så ligger allt bakom en brandvägg. Detta innebär att användaren måste 
koppla upp sig via VPN, virtuell private network, för att använda applikationen. 

7.3 Web Service 
För att få någon kunskap om hur en Web Service är uppbyggd visste jag att det 
skulle krävas en hel del studier kring ämnet. Från början visste jag lite vad en 
Web Service var till för och ungefär hur den fungerade, vilket senare visades 
vara ytterst lite. I alla fall kunde jag, genom litteraturstudier och övningar, 
komma fram till en lite djupare förståelse. En av mina laborationer har jag tagit 
med som bilaga Web Service laboration. 
 
Min Web Service innehåller två publika funktioner som är tillgängliga för att 
hämta försäljningsdata, GetSalesData och GetSalesDataOnDemand. De 
funktioner som används för att hämta försäljningsdata skiljer inte mycket från 
varandra förutom villkoren för att hämta data. Innan vi kan gå in på dessa 
metoder mer detaljerat ska jag förklara hur min hämtning av data fungerar. 

7.3.1 XML template 

Som tidigare nämnts i rapporten använder jag mig av XML templates för att 
definiera vilket data jag ska hämta samt varifrån det ska hämtas. En template är 
precis som det låter, en mall och ska fyllas på med relevant data. För att få 
struktur i min har jag valt att lägga upp den på detta sätt: 
 

� Ett root element <doc:root> 
� <doc:salesData> som ska agera platshållare för det data som hämtas från 

kuben 
� <doc:childDeSerializer> som innehåller information om vilka 

deSerializeringspunkter som ska ligga under respektive element 
� <doc:deSerializers> som representerar alla MDX frågor som ska 

exekveras för respektive element 
 
En deSerializeringspunkt är ett element som efter hämtningen kommer att 
ersättas med hämtat data. Det är ett temporärt element som innerhåller ett 
attribut, <get:deSerialize>, vars innehåll beskriver för min Web Service varifrån 
datat ska hämtas. Egentligen beskriver den inte varifrån datat ska hämtas utan 
snarare varifrån Web Servicen får information om data hämtningen. Det är så 
att attributets värde har en namnsättning som stämmer med något av elementen 
under <doc:deSerializers>. Under detta element finner vi ett attribut 
innehållande den MDX fråga som Web Servicen måste ställa mot kuben för att 
få ut data. Detta kan låta komplicerat men egentligen är det inte det. Om vi 
studerar bilden nedan kan vi få en bättre överblick. 
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Figur 8 - Template beskrivning 

 
Om vi tar hämtning av butiker som exempel kan vi enligt bilden se att man 
initialt har lagt ett element som bara beskriver att den är av typen stores och att 
den har ett get:deSerialize attribut på sig. När man ska hämta datat för detta 
element så vet Web Servicen genom sin logik att den ska leta efter det innehåll 
som get:deSerialize attributet har nere under elementet deSerializers. I detta 
läge där vi har en matchning av värdet i elementet, get:stores, kan Web 
Servicen hitta vilket element under deSerializers som motsvarar 
hämtningsinformation. Hämtningsinformation i vårt fall är en direkt MDX fråga 
som kan ställas mot datakuben. Hur detta går till kan vi läsa om i nästa avsnitt, 
där det står mer om funktioner och metoder i Web Servicen eftersom det inte är 
XML templaten som innehåller logik för själva hämningen av data. 

7.3.2 Funktion 

Som vi kunde läsa tidigare så finns det två publika funktioner som kan anropas 
GetSalesData och GetSalesDataOnDemand. Dessa metoder är nästan identiska 
med enda skillnaden att GetSalesData hämtar data för alla 
deSerializeringpunkter som finns i det XML dokument man skickar med som 
argument, medan i GetSalesDataOnDemand skickar man med det element man 
vill hämta data för samt att man skickar med vilken fråga som ska användas vid 
hämtande av data.  Förutom detta så använder de båda en privat funktion som 
heter GetXML med samma inargument som för GetSalesDataOnDemand, dvs. 
ett element och en sträng för MDXfrågan. Det är via funktionen GetXML som 
vi gör de direkta anropen för att hämta data. GetXML är uppdelad så att vi har 
två möjliga sätt att hämta data på, det ena sättet är via ADO-MD och det andra 
är via XML/A. Hur dessa två fungerar rent tekniskt har vi kunnat läsa tidigare i 
rapporten därav tar jag inte upp det här. Valet mellan dessa två tekniker gav sig 
efter jag testat mig fram med vardera tekniken. Jag valde senare att gå vidare 
med att bara använda mig av XML/A för att mina tester visade att den tekniken 

<doc:root> 
      ... 
              <doc:stores get:deSerialize="get:stores"/> 

<doc:deSerializers> 
             <get:stores> 
 <get:deSerialize mdx="SELECT ...” /> 
             </get:stores> 
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var snabbare än ADO-MD för min applikation. Det ska tilläggas att den Web 
Service som skickas med XML/A är nog snabbare på grund av att man lagt ner 
mer tid för att optimera kommunikationen. Det skulle vara en ytterligare 
utmaning att i en vidareutveckling av min applikation gör en optimerad version 
med ADO-MD. Den andra anledningen till varför jag valde XML/A istället för 
ADO-MD var att XML/A var bättre dokumenterat än vad ADO-MD var. 
 
När man fått resultatet från XML/A Web Servicen så är den väldigt obegriplig i 
dess uppbyggnad vilket gör att den inte går att använda förrän man gör om det 
till förstålig XML. Detta gör vi genom att transformera resultatet från anropet 
till en struktur som byggs upp utifrån vad man hämtar men med strukturen: 
 
<samlingselement> 
 <element id = ”1” .../> 
 <element id = ”2” .../> 
</samlingselement> 

 
Istället för att det står samlingselement skulle det kunna stå doc:models och 
istället för element skulle det i så fall stå doc:model. Transformen tar ut värden 
från resultat och skapar upp element utefter det. Elementets attribut består av 
två fasta, id och namn, samt ett godtyckligt antal attribut som kan vara t.ex. pris 
och antal, vilka det kommer vara i detta fall. Vad som menas med fasta attribut 
är att de alltid kommer att finnas eftersom de alltid har ett namn och ett id. 
 
XSL transformens uppbyggnad är intressant. Som jag beskrivit tidigare så är 
inte resultaten varken via XML/A eller ADO-MD lätta att förstå vilket gjorde 
transformen ganska svår att bygga. Genom att studera resultatet från XML/A 
kunde jag se att det inte är uppbyggd i en enkel hierarkisk struktur utan att den 
egentligen har tre grenar OlapInfo, Axes och CellData. OlapInfo innehåller 
information om vilka delar som är hämtade, vilka nivåer som finns samt namnet 
på dessa. Axes innehåller själva definitionen av axlarna vad som finns i kuben 
resultat t.ex. en produkts namn. Under Cell kan vi hitta de uträknade data som 
kuben har som uppgift att hantera. Det som är problem är att det finns inga 
tydliga referenser, t.ex. med ID:n, mellan de tre grenarna. Dock kunde jag finna 
ett mönster att göra min XSL efter. Som grund skapar den ett namn för det 
element som ska användas som hållare för det data vi hämtat, hämtar vi 
modeller så blir det models. Därefter går jag igenom alla members som finns på 
axlarna och skapar element av dem. För varje member så går jag igenom och 
hämtar data för dessa under cell. Strukturen under cell är platt och det finns 
ingen referens till vilken member som den ska motsvara så jag fick göra en 
ihopkoppling (join) mellan de members som ligger på den axel som beskriver 
mätvärden, axis 0, och de celler jag går och hämtar data från. På så sätt kan jag 
för varje t.ex. produkt hämta lika många celler som det finns 
mätvärdeskolumner och på så sätt kan jag generellt både öka och minska antalet 
mätvärden utan att denna motor skulle krascha. 
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7.4 Klienten 
Denna del ska användas för att tillåta andra program att anropa 
försäljningsdatat. Det innebär att jag skapar ett API för utvecklare att anropa för 
att hämta data. 

7.4.1 Bakgrund 

Eftersom detta ex-jobb, tillsammans med ett annat ex-jobb (VisMT), är en 
applikation så är API:et anpassat efter vilka behov som uppkommit i VisMT. 
Dock så har vissa förändringar gjorts från den första specifikationen av 
gränssnittet mellan VisMT och min klient del.  
 

 
Figur 9 - Skärmdump av VisMT 

 
I den första specifikationen hade vi som mål att använda XML för 
kommunikation mellan varandra men efter att jag tänkt lite mer så har jag 
kommit fram till att det inte är helt hållbart. Till att börja med så kan man säga 
att VisMT är till för att visualisera data och inte att hantera data, att den skulle 
ha en hantering av XML kan jag tycka rent arkitekturmässigt verkar lite 
konstigt. Tanken är ju att min del av projektet ska agera Data Provider. En 
annan anledning till att jag inte tyckte att XML verkar som en bra lösning är för 
att vi kan skapa krockar mellan data som jag hämtar och VisMT vill visa t.ex. 
om han efterfrågar en avdelning som jag fortfarande laddar skulle det innebära 
att om VisMT går direkt mot XML:en, som inte är färdighämtad. Finns inte allt 
data uppläst kommer VisMT inte visa korrekt data, utan visualiseringen skulle 
bygga på felaktigt data. Istället så kom jag på idén att man skapa upp en 
objektmodell som presenterar all XML data fast som objekt. Detta gör att jag 
kan skapa funktioner som VisMT kan anropa och först när det efterfrågade 
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datat är färdighämtat så ger jag tillbaka ett svar med t.ex. avdelningar. På så sätt 
kan inte VisMT efterfråga något data och börja interagera med det innan datat 
är färdighämtat. Eftersom ex-jobbet som resulterade i VisMT färdigställdes 
innan jag kommit till denna insikt så är inte det anpassat efter att får data via en 
objektmodell så att viss omprogrammering skulle krävas för att de ska kunna 
arbeta mot varandra. Därför skapade jag en test applikation som kan efterfråga 
data på samma sätt som VisMT skulle ha gjort om det var anpassat efter dagens 
API. 

7.4.2 Struktur 

Klienten är uppbyggd i tre delar om vi inte räknar med test applikationen. De 
delarna är: 
 

� Connection – Innehåller API:et som exponeras utåt samt kopplingen 
mot Web Servicen 

� Helpers – Innehåller hjälpfunktioner som både används på serversidan 
och på klientsidan 

� ObjectModel – Alla dataobjekt som ska användas t.ex. model, 
avdelning, butik 

 
Connection 
Connection är som sagt den delen som innehåller mest logik för 
kommunikation mellan server och klient, t.ex. VisMT. Connection innehåller 
tre klasser Connect, DataObject och Thread. 
 
Connect innehåller de direkta funktioner som VisMT anropar: 
 

� GetStores() – Ger tillbaka en samling av butiker i from av en 
StoreCollection 

� SetTimeSpan – Tar in vald butik, start och slut datum som inargument. 
Sen genererar den upp alla veckor mellan valda datum för den butik som 
man skickar in, samt returnerar dem som en timeStepCollection, dvs. en 
samling av timeSteps. Det finns även en metod som kan användas för att 
generera upp veckor för alla butiker, utan butik som inargument, men 
den returnerar inget 

� GetDepartments – Denna funktion används för att hämta alla 
departments för en specifik timeStep. Den kan även anropas med en 
butik som inargument och därmed hämta alla departments för alla 
timesteps som ligger på en butik 

� GetProducts – Man använder denna funktion för att hämta alla 
produkter som ligger på en department för ett visst timestep. Det går 
även att välja att hämta alla produkter för denna avdelning för alla 
timestep vilket kommer att ske asynkront8 

 

                                                
 
8 Asynkron hämtning betyder att man kan hämta saker i bakgrunden medan man arbetar vidare. 
En asynkron hämtning kräver multitrådning, d.v.s. en tråd per samtidig hämtning. Motstatsen 
till synkron hämtning där man hämtar direkt under tiden anropet exekveras. 
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Figur 10 - Klassdiagram över connect 

 
Dessa är de enda funktioner som behövs för att hämta försäljningsdata via mitt 
system. Detta klassdiagram innehåller dock fler privata9 metoder och funktioner 
som inte är publika vilka man kan läsa mer om i hjälpdokumentationen som 
finns i bilagan Hjälpfiler.  
 
Connection innehåller även en klass som heter DataObject. DataObject används 
som transportobjekt mellan Web Servicen och klienten. Det är via detta objekt 
som allt data hämtas via metoden GetData. Det är inte riktigt helt sant, den 
hanterar enbart data som ska hämtas på begäran, eller ”on demand” som man 
kallar det inom systemutveckling. DataObject klassen är byggd så att den kan 
hantera asynkron data hämning, vilket innebär för den klassen att ett event 
skickas när man laddat klart datat. 
 
Till sist har vi threadklassen som innehåller anrop för att hämta data. Det är 
denna klass som instansierar ett DataObject och säger åt det att hämta data. 
Metoden som används för att hämta data är relativt flexibel. Man definierar 
upp, med hjälp av metodens inparameterar, var man ska leta efter 
deSerializerings punkter och därefter går man igenom dem och skapar 
DataObject för dem. I fallet då man valt att hämningen ska vara asynkron så 
lägger man in dessa DataObject i en stack som man sedan traverserar igenom 
och startar hämtningen för. För varje hämtning så skickar Threadobjektet ett 
DeSerialized event som Connectklassen lyssnar på. Flödet hur en hämtning av 
data fungerar kan vi läsa om i kapitlet API och användning. 
 
ObjectModel 
För att kunna använda de publika funktioner som finns i Connect måste vi ha 
tillgång till de typer som de returnerar. Därför behöver vi den del som vi kallar 
ObjectModel. ObjectModelprojektet som jag byggt upp innehåller klasser som 
representerar en struktur utefter vilken vi arbetar med. 
 
                                                
 
9 En privat metod eller funktion är inte anropbar från andra klasser än den som innehåller 
metoden/funktionen. 
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Figur 11 - ObjectModel utan Collection klasser 

 
Som vi kan se så ärver alla klasser en NodeContainer klass. Detta för att 
grunden till varje objekt kommer från ett element i min XML som jag hämtat. 
Dvs. klassen Department bygger på det elementet som heter doc:department. 
Därav så kapslar jag in det elementet i objektet för att lätt få en referens till rätt 
ställe i XML, t.ex. om jag ska hämta underliggande element. 
NodeContainerklassen är rätt dum och innehåller bara fyra variabler: Id, Name, 
Value och Node. Anledningen till att de är få har att göra med att dessa 
variabler är minsta gemensamma nämnare med de klasserna. Om vi studerar 
bilden vidare kan vi se att store, timeStep och department klasserna har 
properties som returnerar collection objekt, vilka vi inte kan se i 
klassdiagrammet. Strukturen för dessa klasser är väldigt lika objektklassernas 
struktur. 

 
Figur 12 - Klassdiagram över objectModel collectionklasser 
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Tillsammans utgör dessa den objektmodell som används i min applikation. Med 
andra ord så är det denna struktur som en annan applikation behöver veta för att 
använda den Data Provider min applikation är. 
 
Helpers 
Den tredje delen kallas för helpers och är en samling hjälpmetoder. Detta 
projekt är ett delat projekt vilket innebär att det inte är klient specifik kod utan 
att den även används på serversidan. Projektet innehåller för närvarande endast 
en klass men tanken är att man kan fylla på med fler klasser vid en vidare 
utbyggnad av systemet. Här nedan kan vi se en figur över vilka metoder som 
finns. 
 

 
Figur 13 - Klassdiagram över helpers 

 
Alla metoder/funktioner är inte direkt intressanta men här kommer en liten 
förklaring av varje: 
 

� GetMDXQuery används för att hämta det utryck som ska användas för 
att hämta data för ett element 

� IsDeSerializable kontrollerar ifall ett element har ett attribut som heter 
get:deSerialize. Om attributet finns är elementet deSerializable, dvs. 
möjligt att hämta 

� CreateChildDeserializerTag() skapar ett element för det element som 
skickas in som argument, om den är möjlig att hämta 

� AddChildDeserializerTag() använder CreateChildDeserializerTag för att 
skapa upp hämtningselement och lägga till dem till inskickat element 

� TransformOlapXML kör den transform vi tidigare läst om när man 
hämtar data via XML/A 

� GenerateWeeks genererar upp veckor och lägger till dem i 
objektmodellen 

� GenerateWeekNodesXML genererar upp XML utefter de veckor man 
skapat upp i GenerateWeeks 

 
Helpers är som sagt bara till för att hålla ett antal ”bra att ha” 
metoder/funktioner och är helt möjlig att expandera. 
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7.4.3 API och användning 

Som jag tidigare beskrev så finns ett API för att arbeta med. För att 
implementera min Data Provider så krävs en referens till alla de tre delar som 
jag beskrev i strukturen. För att göra det enklare för en utvecklare så har jag 
dokumenterat alla mina klasser, metoder och funktioner med hjälp av ett Open 
Source program som heter NDOC10. Om man använder sig av NDOC så kan 
man köra en enkel applikation som genererar upp hjälpfiler för de klasser man 
önskar. Dessa hjälpfiler går att hitta i bilagan Hjälpfiler. På så sätt kan en 
användare referera till dessa bibliotek och anropa de publika funktioner som 
finns. 
 
Så här ser ett typiskt anrop ut: 
 

� Man anropar GetStores och får tillbaka en StoreCollection med alla 
butiker som finns i databasen 

� SetTimeSpan men start- och slutdatum. Vilket gör att veckor genereras 
upp för varje butik. Nu har man allt data för att börja agera 

� I detta läge så anropar man en funktion, GetDepartments, med ett valt 
butikobjekt (Storeobjekt) som inparameter. Alla departments hämtas för 
butiken. Man kan även välja att skicka in ett tidssteg (timeStep), en 
specifik vecka, så får man värdet hämtat bara för den 

� I sista steget så anropar man GetProducts med en vald avdelning 
(department) och får tillbaka en ProductCollection med alla produkter 
för en viss avdelning. På samma sätt som när man hämtar avdelningar 
sker en bakgrundshämtning av produkter för samma avdelning under 
andra tidssteg. På så sätt så kommer man att få en snabbare hämning om 
man valt att se försäljning över tid.

                                                
 
10 Ndoc är ett opensource program som hjälper till att skapa dokumentation för applikationer. 
http://ndoc.sourceforge.net/ 
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8 Diskussion 
Min server applikation har gått över ett stort område i .Net programmering och 
gått in på delar som jag aldrig tidigare beträtt. Jag har använt mig av mycket 
intressanta produkter som jag fått en djupare insikt i. Det har varit både 
intressant och roligt att arbeta med dessa delar men det har också inneburit 
många stunder av förtvivlan och hopplöshet. Att skapa en applikation som 
spänner över så många nivåer har inte varit lätt. Jag känner att det finns många 
delar som kunde ha gjorts mer generella så att applikationen kunnat användas 
för att hämta andra data än bara det som behövts användas för det andra ex-
jobbet. Min uppbyggnad har ändå en stor möjlighet att expanderas och byggas 
ut. Det är relativt lite som skulle behöva generaliseras för att skapa en 
applikation som skulle kunna användas i många sammanhang. Min tid har jag 
använt för att skapa en applikation som är användbar i ett ganska snävt område. 
 

8.1 Förbättringar i framtiden 
 

� Bygga upp MDX frågorna dynamiskt. Det skulle vara intressant att 
koppla hierarkin i XML:en till hierarkin i datalagret och på så sätt kunna 
för varje nivå skapa en MDX fråga för att hämta dess barn. 

� Använda drilldown för att arbeta mig genom datat istället för att ställa 
MDX frågor för varje level. Det finns två sätt att genomföra drilldown 
vilket en av lösningarna är punkt ett i denna lista. Annars kan man 
använda sig av ADO-MD:s drilldown funktion. 

� Jämföra ADO-MD med XML/A. Det skulle vara intressant att 
undersöka om det är någon direkt prestanda skillnad beroende på vilket 
teknik som används. 

� Lagra data som redan hämtas på klienten. Det skulle innebära att man 
inte skulle behöva kontakta servern för att hämta data som redan en 
gång hämtats. 

� Information ner på färg och storleks nivå. Det finns ett försök även i 
detta ex-jobb att komma ner på färg och storleksnivå men tyvärr så 
misslyckades det p.g.a. att grunddatat inte var användbart ner på de 
nivåerna. 

� Möjlighet att ta in data för att se framåt i tiden, dvs. prognos försäljning, 
och inte bara statistik från tidigare säsonger. Stadium arbetar med 
prognosdata idag så skulle innebära en styrning vart datat skulle hämtas 
från. 

� Testa att göra samma lösning med i det plattformsoberoende .NET 
kallat MONO (http://www.mono-project.com). Det är till för att kunna 
göra .NET applikationer utan att ha tillgång till Windows, där .NET har 
sin förankring. 

 

8.2 Problem som uppstått 
Mitt ex-jobb höll på under en ganska lång tidsperiod vilket tyvärr ledde till att 
jag fick en hårddisk krasch på den dator som jag började ex-jobbet på. Tyvärr 
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försvann allt som jag hade gjort förutom den del av rapporten som jag påbörjat, 
men allt som jag programmerat var försvunnet. Därav tog jag en lite paus från 
ex-jobbet. Efter en paus på ca två år så kom jag igång igen med att 
programmera om allt på nytt, idén med ex-jobbet var dock den samma. 
 
Jag hade problem med Web Servicen. Så fort som jag förde över OLAP 
kopplingen från laborationsstadiet i ett Windowsformulär till dess riktiga 
position i Web Servicen så slutade den fungera. Jag hade ett stort problem och 
letade information om problemet i olika webbgrupper men hittade inget. Jag 
skrev till Microsoft och frågade varför jag fick problemet men de gav mig bara 
nya frågor som svar. Det fel jag fick upp nämnde att servern som jag försökte 
kontakta vägrade att ge mig tillåtelse att kontakta den, såklart så var det något 
fel med rättigheter. Det tog ca 7h innan jag fick reda på felet. 
 
Till slut hittade jag en som hade svaret på frågan, det visade sig att jag hade 
med användarnamn och lösenord i web.config filen. Detta gillades inte av 
OLAP komponenten. När jag plockat bort dessa rader så fungerade det som det 
skulle. 
 

8.3 Vad borde jag ha tänkt på? 
Jag borde ha gjort en mer specifik begränsning. Jag var inte helt säker på min 
begränsning när jag började med examensarbetet. Idén var från början att skapa 
en Data Provider till det andra ex-jobbet som gjordes parallellt. Det jag inte 
tänkte på var att storleken på den del som jag tänkt göra var lite för stor pga. att 
jag inte kunde direkt någonting om de delar jag skulle göra. Jag valde som 
tidigare nämnts ett programspråk, Visual Basic, som jag trodde att jag 
behärskade men jag märkte under tiden som jag arbetade med det att det fanns 
många delar som jag aldrig tidigare gått in på, vilket jag från början såg som en 
utmaning men senare såg som ett problem. Eftersom min tidigare 
programmeringserfarenhet varit programmeringsspråket VB så kändes det 
naturligt att göra mitt examensarbete i det. Från början hade jag tänkt använda 
C# men insåg att jag skulle behöva lägga ner mycket tid för att få samma rutin i 
programmeringen vilket jag hellre ville lägga ner i andra delar. Dock ska 
nämnas att jag fått en djupare kunskap i att arbeta med serverdelar än vad jag 
tidigare haft.  

8.4 Tidsplaneringen 
Under den tid som jag gjorde ex-jobbet så arbetade jag 50 % på Gaia som 
systemutvecklare. Det hade tyvärr en ganska stor inverkan på min tidsplanering 
för ex-jobbet. Systemutvecklarjobbet tog övertag och min tid för ex-jobbet blev 
ganska begränsat vilket gjorde att mitt planerade slutdatum blev svävande och 
jag tappade greppet om hur mycket tid som jag lade ner på att slutföra ex-
jobbet. Nu i efterhand så kan jag bara föreställa mig hur mycket tid som gått åt. 
Om jag skulle göra om ex-jobbet från början så skulle jag definitivt ha planerat 
mer strukturerat vad som skulle vara klart när samt att jag inte skulle ha jobbat 
50 % på Gaia. 
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Web Service laboration 
Här inkluderas en av de många laborationer som har gjort detta ex-jobb möjligt 
att slutföras. 

En laboration i Web Services 

För att förstå uppbyggnaden av en Web Service började jag med att skapa den 
enklast möjliga Web Servicen. Den har enbart en funktion som tar in två tal 
som inparametrar och ger ut en multiplikation av dessa tal som en sträng. 
 

 
Figur 14 Input till Web Servicen 

 
 

 
Figur 15 Resultatet av Web Servicen 

 
 
Mitt första test var enbart för att testa direkt på servern hur man kan använda 
sig av Web Services. I .NET finns dessa gränssnitt redan uppbyggda för att 
tidigt kunna upptäcka initierings fel i en Web Service. Om man skriver adressen 
till servicen får man upp en webbsida som listar alla funktioner och metoder 
som är publika. Man kan sedan välja att köra någon av dessa genom att trycka 
på den funktionen. Man får då upp ett formulär där man kan ange funktionens 
inparametrar och sedan exekvera den.  Ifall jag gjort något fel i initieringen av 
min Web Service skulle det ha uppkommit ett fel på webbsidan, på så sätt 
skulle felen kunna åtgärdas innan jag början använda mig av Web Servicen från 
en klient. 
 

Koppla klient till Web Service 

För att gå vidare med den laboration som vi tidigare sett så kan vi byta en enkel 
klient del som anropar vår Web Service och få tillbaka ett resultat. 
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I Visual studio har man möjlighet att direkt skapa en referens till en Web 
Service genom att lägga till en så kallad Web Reference.  
 

 
Figur 16 Referens till en Web Service 

 
Denna kan man sedan deklarera på samma sätt som vilken som helst annan 
referens i ett projekt.  
 

Dim oProvider As New localhost.Provider 

 
När vi väl har skapat en instans av vår Web Service kan vi anropa de metoder 
och funktioner som finns i Web Servicen. 
 

  
Figur 17 Ett enkelt exempel på ett Web Service anrop 
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Klient-API 
Denna dokumentation är genererad med ett program som tidigare nämnts i 
rapporten NDOC och är till grund för den som vill göra ett grafiskt gränssnitt 
och presentera den försäljningsinformation som Sales Information Provider:n 
tillhandahåller. 

Helpers 

Helpers Type List 

Classes 

Type Summary 

Helpers A class including several general methods and functions  

Helpers Classes 

Helpers Class 

Summary 

public class Helpers 

A class including several general methods and functions  

Remarks 

Constructor Members 

Name Access Summary 

Helpers() public Initializes the namespace manager  

Property Members 

Name Access Summary 

NamespaceManager : XmlNamespaceManager public A name space manager  

Method Members 

Name Access Summary 

AddChildDeSerializerTag() : 
Void public 

This method create the deserialize tag that is 
ment to be a child to each deserialize node and 
append it to the argumentNode  

AddDeSerializerNode() : Void public 
Add a deSerialize element to several nodes in a 
node list  

CreateChildDeSerializerTag() : 
XmlElement public 

This function create the deserialize tag that is 
ment to be a child to each deserialize node and 
return the node  

GenerateWeekNodesXML() : 
Void 

public  

GenerateWeeks() : 
TimeStepCollection 

public  

GetMDXQuery() : String public Get MDX Query from xml document  
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GetXpath() : String public A method to obtain an xpath from a node by 
loop recursive thru parent nodes  

IsDeSerializable() : Boolean public Checks if a node is able to be deSerialize  

ReplaceChildNodes() : Void public 
Replace all childnodes from one element to 
another  

TransformOLAPXML() : 
XmlDocument 

public Transforms the xml that is received from either 
XML/A or from ADO MD query  

ObjectModel 

ObjectModel Type List 

Classes 

Type Summary 

Department 
Constructor for creating instance of a 
department object  

DepartmentCollection Initializes a new instance of the class. 

DepartmentsEnumerator 

Allows an to attempt to free resources 
and perform other cleanup operations 
before the is reclaimed by garbage 
collection. 

NodeContainer  

NodeContainerCollection 

BaseClass for collections based on 
objects derived from NodeContainer, 
i.e. object with at least an Id and 
Name property  

NodeContainerCollection.NodeContainerEnumerator 

Allows an to attempt to free resources 
and perform other cleanup operations 
before the is reclaimed by garbage 
collection. 

Product  

ProductCollection Initializes a new instance of the class. 

ProductEnumerator 

Allows an to attempt to free resources 
and perform other cleanup operations 
before the is reclaimed by garbage 
collection. 

Store  

StoreCollection Initializes a new instance of the class. 

StoreEnumerator 

Allows an to attempt to free resources 
and perform other cleanup operations 
before the is reclaimed by garbage 
collection. 

TimeStep  

TimeStepCollection Initializes a new instance of the class. 

TimeStepEnumerator 
Allows an to attempt to free resources 
and perform other cleanup operations 
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before the is reclaimed by garbage 
collection. 

ObjectModel Classes 

DepartmentCollection Class 

Summary 

public class DepartmentCollection : NodeContainerCollection, 

System.Collections.IList, System.Collections.ICollection, 

System.Collections.IEnumerable 

Constructor Members 

Name Access Summary 

DepartmentCollection() public Initializes a new instance of the class. 

Field Members 

Name Access Summary 

moIdList : HybridDictionary protected (from ObjectModel.NodeContainerCollection)  

Property Members 

Name Access Summary 

IsDeSerialized : Boolean public (from ObjectModel.NodeContainerCollection)  

Item : Department public  

Item : Department public  

Method Members 

Name Access Summary 

Add() : Int32 public 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

AddRange() : Void public 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

Contains() : Boolean public (from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

Contains() : Boolean public 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

GetEnumerator() : 
DepartmentsEnumerator 

public  

GetItemByName() : Department public  

IndexOf() : Int32 public 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

IndexOf() : Int32 public 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

Insert() : Void public (from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  
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OnClearComplete() : Void protected (from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnInsert() : Void protected 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnInsertComplete() : Void protected 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnRemove() : Void protected (from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnRemoveComplete() : Void protected 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnSet() : Void protected 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnSetComplete() : Void protected (from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnValidate() : Void protected 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

Remove() : Void public (from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

Remove() : Void public (from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

DepartmentsEnumerator Class 

Summary 

public class DepartmentsEnumerator : 

System.Collections.IEnumerator 

Constructor Members 

Name Access Summary 

DepartmentsEnumerator() public  

Property Members 

Name Access Summary 

Current : Object public  

Method Members 

Name Access Summary 

MoveNext() : Boolean public  

Reset() : Void public  

NodeContainerCollection Class 

Summary 

public class NodeContainerCollection : CollectionBase, 

System.Collections.IList, System.Collections.ICollection, 

System.Collections.IEnumerable 
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BaseClass for collections based on objects derived from NodeContainer, i.e. 
object with at least an Id and Name property  

Remarks 

Constructor Members 

Name Access Summary 

NodeContainerCollection() public Initializes a new instance of the class. 

Field Members 

Name Access Summary 

moIdList : HybridDictionary protected  

Property Members 

Name Access Summary 

IsDeSerialized : Boolean public  

Item : NodeContainer public  

Item : NodeContainer public  

Method Members 

Name Access Summary 

Add() : Int32 public  

AddRange() : Void public  

Contains() : Boolean public  

Contains() : Boolean public  

GetEnumerator() : NodeContainerEnumerator public  

IndexOf() : Int32 public  

IndexOf() : Int32 public  

Insert() : Void public  

OnClearComplete() : Void protected  

OnInsert() : Void protected  

OnInsertComplete() : Void protected  

OnRemove() : Void protected  

OnRemoveComplete() : Void protected  

OnSet() : Void protected  

OnSetComplete() : Void protected  

OnValidate() : Void protected  

Remove() : Void public  

Remove() : Void public  
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NodeContainerCollection.NodeContainerEnumerator Class 

Summary 

nestedPublic class 

NodeContainerCollection.NodeContainerEnumerator : 

System.Collections.IEnumerator 

Constructor Members 

Name Access Summary 

NodeContainerCollection.NodeContainerEnumerator() public  

Property Members 

Name Access Summary 

Current : Object public  

Method Members 

Name Access Summary 

MoveNext() : Boolean public  

Reset() : Void public  

ProductCollection Class 

Summary 

public class ProductCollection : NodeContainerCollection, 

System.Collections.IList, System.Collections.ICollection, 

System.Collections.IEnumerable 

Constructor Members 

Name Access Summary 

ProductCollection() public Initializes a new instance of the class. 

Field Members 

Name Access Summary 

moIdList : HybridDictionary protected (from ObjectModel.NodeContainerCollection)  

Property Members 

Name Access Summary 

IsDeSerialized : Boolean public (from ObjectModel.NodeContainerCollection)  

Item : Product public  

Item : Product public  

Method Members 

Name Access Summary 

Add() : Int32 public (from 
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ObjectModel.NodeContainerCollection)  

AddRange() : Void public 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

Contains() : Boolean public 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

Contains() : Boolean public (from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

GetEnumerator() : 
ProductEnumerator 

public  

GetItemByName() : Product public  

IndexOf() : Int32 public (from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

IndexOf() : Int32 public 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

Insert() : Void public 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnClearComplete() : Void protected (from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnInsert() : Void protected 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnInsertComplete() : Void protected 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnRemove() : Void protected (from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnRemoveComplete() : Void protected 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnSet() : Void protected 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnSetComplete() : Void protected (from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnValidate() : Void protected 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

Remove() : Void public 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

Remove() : Void public (from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

ProductEnumerator Class 

Summary 

public class ProductEnumerator : System.Collections.IEnumerator 

Constructor Members 

Name Access Summary 
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ProductEnumerator() public  

Property Members 

Name Access Summary 

Current : Object public  

Method Members 

Name Access Summary 

MoveNext() : Boolean public  

Reset() : Void public  

StoreCollection Class 

Summary 

public class StoreCollection : NodeContainerCollection, 

System.Collections.IList, System.Collections.ICollection, 

System.Collections.IEnumerable 

Constructor Members 

Name Access Summary 

StoreCollection() public Initializes a new instance of the class. 

Field Members 

Name Access Summary 

moIdList : HybridDictionary protected (from ObjectModel.NodeContainerCollection)  

Property Members 

Name Access Summary 

IsDeSerialized : Boolean public (from ObjectModel.NodeContainerCollection)  

Item : Store public  

Item : Store public  

Method Members 

Name Access Summary 

Add() : Int32 public 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

AddRange() : Void public (from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

Contains() : Boolean public (from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

Contains() : Boolean public 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

GetEnumerator() : 
StoreEnumerator 

public  
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GetItemByName() : Store public  

IndexOf() : Int32 public 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

IndexOf() : Int32 public 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

Insert() : Void public (from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnClearComplete() : Void protected 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnInsert() : Void protected 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnInsertComplete() : Void protected (from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnRemove() : Void protected 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnRemoveComplete() : Void protected 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnSet() : Void protected (from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnSetComplete() : Void protected 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnValidate() : Void protected 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

Remove() : Void public (from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

Remove() : Void public 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

StoreEnumerator Class 

Summary 

public class StoreEnumerator : System.Collections.IEnumerator 

Constructor Members 

Name Access Summary 

StoreEnumerator() public  

Property Members 

Name Access Summary 

Current : Object public  

Method Members 

Name Access Summary 

MoveNext() : Boolean public  
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Reset() : Void public  
TimeStepCollection Class 

Summary 

public class TimeStepCollection : NodeContainerCollection, 

System.Collections.IList, System.Collections.ICollection, 

System.Collections.IEnumerable 

Constructor Members 

Name Access Summary 

TimeStepCollection() public Initializes a new instance of the class. 

Field Members 

Name Access Summary 

moIdList : HybridDictionary protected (from ObjectModel.NodeContainerCollection)  

Property Members 

Name Access Summary 

IsDeSerialized : Boolean public (from ObjectModel.NodeContainerCollection)  

Item : TimeStep public  

Item : TimeStep public  

Method Members 

Name Access Summary 

Add() : Int32 public (from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

AddRange() : Void public 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

Contains() : Boolean public (from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

Contains() : Boolean public (from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

GetEnumerator() : 
TimeStepEnumerator 

public  

GetItemByName() : TimeStep public  

IndexOf() : Int32 public (from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

IndexOf() : Int32 public 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

Insert() : Void public (from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnClearComplete() : Void protected (from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  
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OnInsert() : Void protected (from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnInsertComplete() : Void protected 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnRemove() : Void protected 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnRemoveComplete() : Void protected (from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnSet() : Void protected 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnSetComplete() : Void protected 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

OnValidate() : Void protected (from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

Remove() : Void public 
(from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

Remove() : Void public (from 

ObjectModel.NodeContainerCollection)  

TimeStepEnumerator Class 

Summary 

public class TimeStepEnumerator : System.Collections.IEnumerator 

Constructor Members 

Name Access Summary 

TimeStepEnumerator() public  

Property Members 

Name Access Summary 

Current : Object public  

Method Members 

Name Access Summary 

MoveNext() : Boolean public  

Reset() : Void public  

Department Class 

Summary 

public class Department : NodeContainer 

Constructor Members 

Name Access Summary 

Department() public Constructor for creating instance of a department object  
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Department() public Constructor for creating instance of a department object  

Department() public Constructor for creating instance of a department object  

Field Members 

Name Access Summary 

moNode : XmlNode protected (from ObjectModel.NodeContainer)  

Property Members 

Name Access Summary 

Id : String public (from ObjectModel.NodeContainer) Get/Set id  

Name : String public (from ObjectModel.NodeContainer) Get/Set name  

Node : XmlNode public (from ObjectModel.NodeContainer)  

Price : String public  

Products : ProductCollection public  

Quantity : String public  

Method Members 

Name Access Summary 

ToString() : String public  

NodeContainer Class 

Summary 

public class NodeContainer 

Remarks 

Constructor Members 

Name Access Summary 

NodeContainer() public Constructor with no parameters  

NodeContainer() public Constructor  

NodeContainer() public  

Field Members 

Name Access Summary 

moNode : XmlNode protected  

Property Members 

Name Access Summary 

Id : String public Get/Set id  

Name : String public Get/Set name  

Node : XmlNode public  
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Method Members 

Name Access Summary 

ToString() : String public  

Product Class 

Summary 

public class Product : NodeContainer 

Constructor Members 

Name Access Summary 

Product() public  

Product() public  

Field Members 

Name Access Summary 

moNode : XmlNode protected (from ObjectModel.NodeContainer)  

Property Members 

Name Access Summary 

Id : String public (from ObjectModel.NodeContainer) Get/Set id  

Name : String public (from ObjectModel.NodeContainer) Get/Set name  

Node : XmlNode public (from ObjectModel.NodeContainer)  

Price : String public  

Quantity : String public  

Method Members 

Name Access Summary 

ToString() : String public  

TimeStep Class 

Summary 

public class TimeStep : NodeContainer 

Constructor Members 

Name Access Summary 

TimeStep() public  

TimeStep() public  

Field Members 

Name Access Summary 

moNode : XmlNode protected (from ObjectModel.NodeContainer)  
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Property Members 

Name Access Summary 

Departments : 
DepartmentCollection 

public  

Id : String public (from ObjectModel.NodeContainer) Get/Set id  

Name : String public (from ObjectModel.NodeContainer) Get/Set 
name  

Node : XmlNode public (from ObjectModel.NodeContainer)  

Method Members 

Name Access Summary 

ToString() : String public (from ObjectModel.NodeContainer)  

Store Class 

Summary 

public class Store : NodeContainer 

Remarks 

Constructor Members 

Name Access Summary 

Store() public Constructor with no parameters  

Store() public Constructor  

Store() public  

Field Members 

Name Access Summary 

moNode : XmlNode protected (from ObjectModel.NodeContainer)  

Property Members 

Name Access Summary 

Code : String public Get/Set store code  

Id : String public (from ObjectModel.NodeContainer) Get/Set id  

Name : String public (from ObjectModel.NodeContainer) Get/Set name  

Node : XmlNode public (from ObjectModel.NodeContainer)  

Price : String public  

Quantity : String public  

TimeSteps : TimeStepCollection public  

Method Members 

Name Access Summary 

ToString() : String public  
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Connection 

Connection Type List 

Delegates 

Type Summary 

Connect.DepartmentAddedEventHandler 
An event thrown when a department is received 
from cube to the object model.  

Connect.ProductAddedEventHandler 
An event thrown when a product is received 
from cube to the object model.  

Connect.ReadyEventHandler An event thrown when all data is loaded  

DataObject.ThreadCompleteEventHandler An event thrown when thread is finished.  

Thread.DeSerializedEventHandler Event is thrown when data is fetched  

Classes 

Type Summary 

Connect This class is the connection between a olap cube with sales data and an object 
model containing a store based structure over data.  

DataObject Is used in getting data from cube. It is run in separate thread for async.  

Thread This class handles all threads when getting data on demand async  

Connection Delegates 

Thread.DeSerializedEventHandler Delegate 

Summary 

nestedPublic delegate Thread.DeSerializedEventHandler 

Event is thrown when data is fetched  

Remarks 

DataObject.ThreadCompleteEventHandler Delegate 

Summary 

nestedPublic delegate DataObject.ThreadCompleteEventHandler 

An event thrown when thread is finished.  

Remarks 

Connect.DepartmentAddedEventHandler Delegate 

Summary 

nestedPublic delegate Connect.DepartmentAddedEventHandler 

An event thrown when a department is received from cube to the object model.  

Remarks 

Connect.ProductAddedEventHandler Delegate 

Summary 
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nestedPublic delegate Connect.ProductAddedEventHandler 

An event thrown when a product is received from cube to the object model.  

Remarks 

Connect.ReadyEventHandler Delegate 

Summary 

nestedPublic delegate Connect.ReadyEventHandler 

An event thrown when all data is loaded  

Remarks 

Connection Classes 

Thread Class 

Summary 

public class Thread 

This class handles all threads when getting data on demand async  

Remarks 

Constructor Members 

Name Access Summary 

Thread() public Constructor with the demand of a reference to the webservice  

Property Members 

Name Access Summary 

NoOfThreads : Int32 public  

Method Members 

Name Access Summary 

GetForOtherTimeSteps() : 
Void 

public 
Made for getting data for "all timesteps". That is for 
loading data in background when reading from another 
timestep.  

DataObject Class 

Summary 

public class DataObject 

Is used in getting data from cube. It is run in separate thread for async.  

Remarks 

Constructor Members 
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Name Access Summary 

DataObject() public  

Field Members 

Name Access Summary 

DepartmentId : String public  

NewNode : XmlNode public  

Node : XmlNode public  

Method Members 

Name Access Summary 

GetData() : 
Void 

public 
Get's data from cube on demand and raises threadComplete when 
ready.  

Connect Class 

Summary 

public class Connect 

This class is the connection between a olap cube with sales data and an object 
model containing a store based structure over data.  

Remarks 

Constructor Members 

Name Access Summary 

Connect() public  

Property Members 

Name Access Summary 

Helpers : Helpers public 
A reference to a Helpers library. Helpers library contains 
functions and methods that is shared between webservice and 
client  

IsWorking : 
Boolean 

public 
Return boolean for connect status is working or not. I.e. is 
loading data async  

Provider : Provider public Get a reference to the webservice used to collect data  

XmlDoc : 
XmlDocument 

public Get the xml document that is the base for building the object 
model and to get data from the cube  

Method Members 

Name Access Summary 

GetDepartments() : 
DepartmentCollection public 

A overload from GetDepartment with a 
timecollection as argument. Gets a specific store's 
departments  
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GetDepartments() : 
DepartmentCollection public 

A overload from GetDepartment with a 
timecollection as argument. Gets a specific timestep's 
departments  

GetProducts() : 
ProductCollection 

public  

GetProductsAsync() : Void public  

GetStores() : StoreCollection public 
Get all stores as a store collection from cube. If all 
stores already fetched you will receive the same 
collection.  

InitializeDocument() : Void public 
Initialize xml document. Gets the path to xml 
template and load the xml.  

SetTimeSpan() : 
TimeStepCollection 

public  

SetTimeSpan() : Void public  
 
 


