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Is dat even schrikken? Of juist
een aangename verrassing? In
ieder geval kan het verschil je niet
ontgaan zijn: SDN magazine 97
draagt de nieuwe SDN look-and-
feel!

Wat je op de SDN-site al hebt kun-
nen zien, zie je nu ook op papier
voor je: een ander logo, een 
andere kleurstelling, een andere
vormgeving.

Is er dan niets hetzelfde geble-
ven? Toch wel … al kom ik zo snel
niet verder dan het aantal pagi-
na’s en de verschijningsfrequen-
tie. Zelfs de naam is officieel
veranderd, al zie je dat aan de
voorpagina niet makkelijk af. Daar
staat immers nog steeds “SDN-
Magazine”, en je moet inderdaad
goed kijken om het verschil te
ontdekken: de D staat niet langer
voor Developer maar voor Devel-
opment. Een subtiel maar wezen-
lijk verschil en een verschil dat
zich ook in het magazine zal doen
voelen.

De D van Development vertegenwoordigt het (software) ontwikkelproces met alle betrokken
disciplines en personen, waar de D van Developer meer de ‘individuele’ software ontwikke-
laar in gedachten had. Daarmee symboliseert het ook de overstap van (individuele) taal
naar (samengestelde) omgeving. Deze suggestie – of moeten we het eerder noodzaak 
noemen – voor verandering komt niet als een donderslag bij heldere hemel, net zo min als
dat met het kampioenschap van PSV het geval is. Het aantal ontwikkelaars dat het zich kon
veroorloven om 1 kunstje te perfectioneren loopt gestaag terug. Voor verschillende 
behoeftes gebruik je de omgeving en talen die zich daar het best voor lenen. En als je dat
niet alleen kunt, dan wel binnen het team waarin je opereert.

Welnu, die ‘omslag’ – een groot woord voor de geleidelijke verandering – zie je ten dele al
in dit magazine terug. De losse networks – of secties of tracks of hoe je ze ook wil noemen
… ik hoor iemand ‘talen’ fluisteren – zijn waar nodig bij elkaar geveegd. Zo is vanaf nu b.v.
sprake van 1 .NET track, en per artikel in die track zal (meer en meer) aangegeven worden
op welk deel van die omgeving het artikel betrekking heeft. In dit magazine staat daar nog
de taal als ‘subtrack’ bij, maar dat kan – en zal - ook anders worden, al zullen we de taal wel
blijven vernoemen om aan te geven volgens welke syntax je de code listings moet 
interpreteren.

Ook het feit dat in een ontwikkelproces meer rollen aan de orde zijn dan alleen developer
zal zich doen voelen. Er komt een Architecture-track en ook een Design-track, al stoeien we
voor de laatste nog met de ultieme naam. “User eXperience”, ook wel afgekort tot UX, lijkt
daarvoor de meeste adhesie te ondervinden, maar wie nog suggesties heeft voor een 
sprekender betiteling … hij late zich horen! Over welke rollen we het hier hebben binnen in
het ontwikkelproces, daar zal geen onduidelijkheid over zijn.
We zullen dus artikelen met dat als hoofdonderwerp zien verschijnen, nog niet in dit 
magazine maar wel vanaf het volgende nummer. In deze editie stelt Robertjan Tuit, de track-
owner van UX, zich al wel vast aan jullie voor.

Om ruimte te maken voor die nieuwe tracks, maar ook omdat er steevast en voor iedereen
een tijd van gaan opdoemt – ook voor PSV, wees gerust -, nemen we in het magazine 
afscheid van de Visual Foxpro en Visual Objects inbreng. Dus geen artikelen meer met dit
als taal/omgeving, tenminste … niet meer in het magazine, maar uiteraard nog wel op de
site. En we hebben de overtuiging dat ook voor primaire lezers van die artikelen er nog 
voldoende interessants overblijft … sterker nog, we denken dat het overige aanbod voor
hen, maar ook voor alle andere lezers, een hele slag boeiender zal worden voor de 
verbreding van het palet!

Er is nog 1 inhoudelijk argument dat ik niet genoemd heb, maar dat – tot nu toe 
binnenskamers – wel uitgesproken is – en nu dus ook buitenskamers ;-).
En dat is verhoging van de kwaliteit van de artikelen. We denken met de inhoudelijke 
aanpassingen binnen het SDN en daarmee ook binnen het SDN-magazine een groter 
potentieel aan auteurs te kunnen aanspreken, en hopen op die manier de inhoudelijke 
kwaliteit (nog verder) te vergroten. Voeg daarbij de nieuwe, moderne, frisse en kleurrijke 
uitstraling van het magazine en het wordt ook langs die weg interessanter en uitdagender
om ervoor te zorgen dat jouw artikel in het SDN-magazine gepubliceerd wordt! Toch?

Ik ben hartstikke nieuwsgierig hoe het er straks echt uitziet, als ik het papieren exemplaar
in handen krijg. Ik hoop dat het in de smaak zal vallen. Weliswaar kun je daarover tot in de
lengte van dagen discussiëren, dat er een frisse wind door het blad waait, kan je niet ont-
gaan. En we horen graag van je wat je ervan vindt …

Veel & verfrissend leesplezier!
Rob Willemsen,
redactie@sdn.nl •

Voorwoord



UX

User eXperience
Het lijkt wel alsof de gehele wereld op een dag wakker is geworden
met dezelfde gedachte: “We gaan verbeterde User Experience 
bieden aan onze klanten!”. Voor een aantal van ons is dit niet nieuw,
het is iets waar we ons al ons jaren op focussen. Maar zelfs bij grote
bedrijven als Microsoft en IBM wil het, een positieve uitzondering daar-
gelaten, nog steeds niet lukken om gebruikersvriendelijke applicaties
te ontwikkelen (waarbij Windows Vista hopelijk het dieptepunt was).
Daarnaast waait er sinds tijden ook weer een nieuwe frisse wind door
RIA-land. Termen als “Web 3.0” en “The Next Web” worden al regel-
matig in de mond genomen, want naast Ajax en Flash hebben we nu
ook Silverlight, Flex en JavaFX. Allemaal overlappende technologieën
waar je als professional eigenlijk alles van moet weten. Ook op de
desktop kunnen we tegenwoordig niet meer om RIA/UX heen met
technologieën als WPF, Adobe AIR en FireFox 3 die, mits goed 
toegepast, de mogelijkheid bieden om de gebruiker te voorzien van
rijke, gebruiksvriendelijke ervaring op de desktop.

Wij
Het SDN is de grootste gebruikersgroep van de Benelux. We organi-
seren jaarlijks meerdere evenementen en vanaf de komende SDC 
zullen hier UX en RIA presentaties van nationale en internationale 
sprekers te vinden zijn. Met onderwerpen als Fluent Interfaces, Flex,
Silverlight, Interface Design, JavaFX en ASP.NET Ajax gaan we 
proberen theorie en techniek zoveel mogelijk met elkaar te 

vermengen. Daarnaast gaan we concurrenten als Microsoft, Adobe
en Sun met elkaar vergelijken om je zo te helpen duidelijkheid te
scheppen in de wirwar van theoretische en technische mogelijkheden,
zodat je je klanten de beste oplossing voor hun problemen kunt 
bieden. Dit ga je uiteraard ook terugzien in het SDN-Magazine, nog
niet in dit magazine maar wel in het eerstvolgende nummer van net 
na de zomer!

Jij 
Een verscheidenheid van professionals uit verschillende vakgebieden
hebben de RIA/UX sector betreden. Het is een mix van o.a. 
industrieel ontwerpers, designers, developers en business analisten.
Deze track gaat een toegevoegde waarde bieden voor iedereen die
zich bezig houdt met UX en RIA, een plek waar we elkaar kunnen ont-
moeten, kennis kunnen delen en tot ons nemen. Of je nou interaction
designer, interface developer, designer of  “dev-igner” bent: dit is de
plek voor je kennis en je netwerk.

Interesse?
Is je interesse gewekt, heb je vragen of opmerkingen of denk je een 
bijdrage te kunnen leveren? Geweldig! Neem dan direct contact op
met robertjan.tuit@sdn.nl. Veel plezier met de artikelen, en tot ziens
op de komende SDE of SDC!
Robertjan Tuit •

magazine voor software development 5

Introductie 
User eXperience
Network

Advertentie 4DotNet b.v.



DELPHI

Change …
One of the fundamental problems with software is change. Change
can cause problems because change introduces just that: change.
When a customer demands a new feature or a bug is fixed, we often
end up with new bugs being introduced. Many of these go unnoticed
because we don’t have a good and methodical test process in place.
Throwing the finished product at QA, which in many cases ends up
being the end customers, isn’t the best way for us to assure that a
change doesn’t introduce side-effects. 

To this purpose, the best way to prevent unintended bugs is to test the
software thoroughly, and in doing so, we need to make sure we 
perform a certain number of tests that cover that greatest possible
amount of scenarios our application can face. Since most applications,
or at least those that concern us in this article, have a user interface,
we tend to delegate the testing of our application by interaction with
the user interface.  That is valid, but only to the point where we 
actually want to test the correct functioning of the interface, and not
other aspects such as the underlying business logic of our 
application. Unfortunately, tools that allow a somewhat automated level
of testing of GUI application promote this kind of practice. We 
therefore end up with automated scripts that validate not only the 
correct functioning of our interface, but that of our business logic
through a series of inputs and outputs that need to be present before
and after a test is run. 
The problem with these kinds of tests, apart from being extremely 
tedious to setup, is that it’s not entirely valid in all cases. Many tools rely
on external factors to our system under test such as the position of an

edit control or the order in which a series of events can be called.
These might not actually influence the outcome of the unit of logic that
we want to test, yet a difference between two runs in any of these 
factors can cause our test to fail. The root of the problem isn’t the tool,
but the actual design of our application. There is no clear separation
of concerns between the different layers of our system. We tend to
mix user interface code with business logic, which in turn has data 
access code intermixed. All this leads to non-sustainable systems that
cause problems and unintended side-effects when changes are 
introduced. 

Layers and Testing
The typical desktop application has a GUI front end, connected to a
backend database server, or middle-tier. Being used to Delphi, many,
including myself, have been spoilt by the RAD environment Delphi 
provides (when I speak about Delphi, it also applies to other 
environments such as Visual Studio). It’s very easy to drag and drop
controls on to a form, click the event handlers and start writing code.
And to a point there is nothing wrong with that. The problem arises
when we start writing the wrong code in the wrong place. When we
start adding business logic or data access code to event handlers
things start to get messy. On top of that, if we make incorrect use of
data binding, it’s a recipe for disaster. 
The main consequence is that we tie our business logic to our user 
interface, thus making it impossible to test without some sort of direct
interaction with the interface, be it a manual test or an automated
scripting test. If on the other hand we were to separate the different
parts of our application so that each part is
concerned exclusively with the functionality
it encompasses (separation of concerns), we
could end up with a layout as shown. Here
we are separating our user interface from our
business layer. However, we’ve added an 
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Best Practices in Delphi:

Unit Testing and
Continuous Integration
Unit testing, code coverage and continuous integration are terms that despite having existed 

forever in environments such as Java or recently .NET, are relatively new to Delphi. Many of us,

as developers have become somewhat ill-accustomed to the RAD environment that Delphi

brings to the table and somehow throwing fundamental practices such as automated testing out

of the window. In this article we’re going to go back to the basics and learn about the benefits

of automated testing and how we can achieve good practices by adopting a series of simple

yet effective techniques, both from a personal and technical point of view.

One of the fundamental problems
with software is change

Hadi Hariri



additional layer of separating the business layer from the data layer.
This provides us with more flexibility by allowing us to change data
layers based on our requirements. One day we might need to read
and write from a database and another day want to use native files. By
clearly isolating the data layer, we can implement this change without
requiring a change in the rest of the application. 

Unit tests
This separation brings us one more advantage; it allows us to test 
certain aspects of our application in isolation. Unit tests are about 
testing certain aspects of code in isolation from other parts. It is like
black-box testing where the system under test (SUT) should be tested
without interference of external factors. We should be able to create
individual unit tests that verify our applications functionality. 
Additionally, if we automate these tests, we can validate that any new
change or bug fix that is introduced in our application doesn’t break
any existing functionality. There are numerous frameworks that allow
us to run unit tests; however one of the most established ones for 

Delphi Win32 is DUnit which comes
from Java’s JUnit. In the case of
.NET, we have other alternatives
such as NUnit, mbUnit or xUnit.
Tests are created using attributes
(in the case of .NET) or by descen-
ding from certain classes (DUnit) as
shown in figure 1.

Fig. 1

We have two procedures
that we want to test for a 
calculator class we’ve 
implemented: TestAdd and
TestDelete. The implementa-
tion for the first is shown in 
figure 2.

Fig. 2

As can be seen, we setup some input values, call Calculator. Add
which in our case is the SUT and validate the results. Check is similar
to an assert in that it raises an exception if the condition is not met. 
To run this test we
can use either the
GUI or console ver-
sion of the DUnit fra-
mework. Figure 3
shows us the GUI
version where the
tree structure con-
tains a hierarchy of
tests. 

Fig. 3: Unit testing
User Interface

Continuous Integration
Systems don’t work in isolation, as much as we’d like to think that
testing individual units independently one of another would guarantee
that our system will work on deployment, it is not the case. All these
individual units need to be integrated so that we can make sure that
they work together in harmony. One of the problems that occur is that
we tend to leave this integration to the last possible moment and find
that although on paper everything should work, once two systems 
interact, things act differently, being the common effect of that left by
a nuclear explosion. 

That’s where techniques such as continuous integration come into
play. The either behind this is that we are constantly integrating 
different parts of our system in the order of magnitude of once an hour,
more than once a day. Integrating the system also leads to the valida-
tion of integration tests, that is, tests that use the multiple objects that
come into play to make sure they work correctly once combined. 
Although continuous integration is more a mindset than a toolset, the
latter is required by the former to make the actual process productive
and efficient. There are numerous tools on the market, both free and
commercial that allow for continuous integration scenarios. 
Finalbuilder Server, Team City or CruiseControl.NET are some of the
well known ones. CruiseControl.NET is by far the most extended and
is a port of Java’s CruiseControl, developed by Thoughtworks. It’s
name is somewhat misleading since it can be used both for Win32
and .NET projects. Normally these tools are combined with build tools
such as MSBuild, Nant or Finalbuilder in order to automate the process
of building the software and running the appropriate tests.

More to come
If you want to see how we can use all these different techniques and
technologies to create sustainable software, make sure you come to
the Continuous Integration  session I’ll be holding at the Software 
Developer Event on June 23rd in Ede, Holland •
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Unit tests are about testing 
certain aspects of code in 
isolation from other parts

Hadi Hariri

Hadi Hariri is a software architect
at Atozed Software, an ISV specia-
lizing in developer tools and con-
tent management systems. He is
also Co-chair for various open
source projects including Indy#.
His passions include software ar-
chitecture, web development and
security. He is author of several

books and has contributed to numerous developer publications
and magazines. A frequent speaker at international confe-
rences and user groups, he is based in Spain, where he lives
with his wife and two sons, and runs the Málaga .NET User
group. He is also MVP in Visual C#.

Delphi TIP:
Plugin voor Visual Source Safe
Voor gebruikers van Visual Source Safe en Delphi is een plugin
beschikbaar van Epocalipse Software. VSSConnect is er voor
alle Delphi versies vanaf Delphi 5.
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DOT
NET
NUKE

DotNetNuke (DNN)
For those of you not familiar with DNN here’s a 101. DNN is an open
source web application framework on .Net, or the Windows Stack as
some prefer to refer to. We call it a ‘framework’ because it is designed
to be extended. Although you can do a lot with it ‘out-of-the-box’, its
main strength lies in being able to extend its functionality. I often refer
to it as ‘lego for web applications’. You get the base plate and a bunch
of blocks. You build what you want as long as you stick to a couple of
design rules. The benefit for the application builder lies in being able
to combine existing components with private/custom components.
This ability to mix is a good method to build powerful applications 
rapidly and economically.

Fig. 1: DotNetNuke

Characteristics
A couple of key characteristics are worth mentioning here. DNN is 
designed for ‘portal virtualization’. This means you create one 
application that you can replicate over N websites. Picture the 
maintenance benefit you have here. Replace just one application and
all your sites are updated instantly. Another characteristic is the ease
of extension in 2 directions: functionality and look-and-feel. The first
(modules) allow you to change what the site does, the second 
(skinning) how it looks. By separating the two you can have different
teams working on these aspects without a coordination nightmare. 
In presentations I will always mention that DNN allows us to manage
3 dimensions separately: content, function, and look. 

Fig. 2: DNN-Modules
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Using DotNetNuke
to Build Groupware

Applications
Introduction
The use of (networked) computers to support collaborative work is far from new. For 
decades now Groupware, as it is commonly referred to, has been developed to help
geographically dispersed teams. But the success of this type of application has varied
greatly as it became apparent that human collaboration is by nature complex and the
computer systems that we use are sometimes more of a hindrance than an aid. In this
article we’ll look at how DotNetNuke can be used as Groupware and what advantages
it has to offer.

Peter Donker



Fig. 3:  DNN-Skins

This separation is a huge benefit to flexibility in development of your site
as you can tackle these issues at different times. Finally I’d like to 
mention the ‘installer’. This component takes care of the uploading of
custom extensions. It not only makes sure you can do this remotely;
it can also take care of versioning.

Security
One of the perceived weaknesses of web applications is their level of
security. Although a web application itself can be extremely complex,
the interaction with the client (i.e. browser) is fairly simple. And 
because of its ubiquitous nature, web applications are a favorite 
target of hackers. This is without doubt the primary concern of 
management when web applications are introduced that give remote
access to the company’s data. This is an area where DotNetNuke has
a lot to offer. As an open source product the security mechanisms are
up to scrutiny from anyone. There is a very accessible ‘security team’
that consists of professionals from the software security industry. They
operate a ‘security alert’ network so users can be notified instantly
when security breaches are discovered. The fact that a new build can
be made and rolled out within the space of a week means you have a
highly adaptive framework with a solid capacity to react to security 
issues. For this reason we can consider the framework to be very 
secure. To further illustrate this point I should mention that I have seen
DNN used in high security places like a policy force in the US.
Bring2mind have also sold DNN solutions to the DoD. These 
customers have very rigorous standards concerning security and they
opted for DNN as their platform for development.

Corporate use of DNN
From the above it should be clear that DNN is a good candidate to
build corporate web applications. It is easy to extend, easy to 
maintain and it is secure. In most real-world situations there is an
added benefit from the fact that it operates on the Windows stack.
Most corporate software already runs on the Windows platform and
the integration between DNN and these existing applications is far 
easier than if the great divide has to be crossed to the LAMP stack.

DNN vs SharePoint
A common comparison is with SharePoint, Microsoft’s own web 
framework solution. I’ve seen a number of articles on this and all seem
to point in one direction: use DNN for extranet and public facing sites,

and SharePoint for Intranet solutions. Although I can follow the line of
reasoning, I have an issue with comparing ‘bare’ DNN with ‘bare’ 
SharePoint. DNN is built and maintained as an open source project.
This means the architects and programmers (the ‘Core team’ as
they’re called) need other sources of revenue than from sale of the
product. As you can imagine this puts extraordinary pressure on 
development time. Resources are limited with a project of this type.
As a result the core team focuses on the ‘core’ framework and vari-
ous ‘project teams’ develop the set of ‘core modules’ that come with
the distribution. Together they make up the bare DNN distribution. A
comparison with SharePoint (commercial with vast resources behind
it) is therefore bound to reflect the shortcomings of a free product. In
my opinion it is more useful to compare SharePoint with DNN aug-
mented with the modules you’d need to do the comparison. A proper
document management module, an email module, etc. These modu-
les are (commercially) available and they do not explode your budget.

Fig. 4: Document Management in DNN using commercial module

A second note regarding the comparisons of DNN and SharePoint to
make here is the difference of speed of development. An upgrade of
a product like SharePoint takes years of development and testing.
DNN has shorter development cycles. As a result many of the 
comparisons out there are outdated the moment they’re online.

DNN as Groupware
Groupware is the common name for software designed to support
collaborative work as mentioned in the introduction. Collaborative work
is where people work towards some common goal. This sets Group-
ware apart from, for instance, a transaction system like an ATM (not
between people), or a community site like Facebook (no common
goal). The goal of Groupware is commonly to help a group of people
bridge distance and/or time.

Web applications as Groupware
Web applications are relatively cheap when crossing geographical 
distances. The http protocol is well established and understood and
will cross firewalls easily. Browsers are abundant and installed on every
PC. An important aspect of http is that it is a ‘connectionless’ 
protocol. The web browser is not ‘connected’ to the web server it gets
the page from the way a client-server application is. This means web
applications are by nature geared toward asynchronous communica-
tion (e.g. email). But the latter is rapidly changing. With technologies
like Ajax we are now more and more able to make web applications
appear to function as if the client was ‘connected’ to the server. This
allows us to support synchronous applications as well (e.g. chat).

Tailorability: the holy grail of human centric computing
One of the key challenges in Groupware projects is getting the best ‘fit’
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DNN allows us to manage 
3 dimen sions separately: 
content, function, and look



between human activity and IT. At the end of the day, human beings
would like to work with each other and not with IT (well, most of us
anyway). The computers we use in collaboration are tools to help
bridge time or distance, but should be as transparent as possible. This
puts extraordinary demand on the ability of software to adapt itself to
the end user. We expect the computer to deliver us what we need,
when we need it in the way we want. Let’s assume I’m working on a
particular task on a construction project. I’m faced with a climate pro-
blem for a particular external corridor and I’m contemplating closing
this off from the outside. But I feel this has been studied before and I
hate reinventing the wheel or coming up with a proposal that others will
boo; “we tried that before, it doesn’t work”. Now my challenge is to
find out more about this. So I’d probably first consult project docu-
ments that I have access to (document management, search). If we’d
been using some discussion tools (i.e. forums, chat), I’d search those,
too. Then I might have my answer or, if not, I might know who to ask.
So I need phone nr, availability, etc. Should I call or send an email?
Maybe I should use IM. Or maybe the forum. Lots of options and lots
of choices. In the end I’d like to software we use to help me find my
way quickly and effectively. And not to bombard me with useless 

options or to obscure what I need in ‘jungle layout’ (where is my 
machete?). Given the fact that no two industries are the same or even
two tasks, the ‘fit’ of the software with our work will determine the 
benefit we reap. At this point we should distinguish between two 
levels of this ‘fit’. First there is the overall ‘fit’ between the software and
the team/task. If no documents are produced/used during the task, it
makes little use to roll out a document management system. If the
team is never online at the same time, synchronous tools are no use
either. Secondly, there is a ‘fit’ between the software and the 
individual user. If we are in a multi-lingual team, it would be a great
help if the software would present itself in the language of the 
individual user. This latter ‘fit’ can, however, be taken a lot further than
that. What if I can change the software to behave more like I work,
without changing this for the whole team? This is called ‘tailorability’
of software and one of biggest challenges in Groupware.
To get the perfect fit between software and team we could try to 
analyze and design the perfect solution. This obviously takes up an
inordinate amount of time before any coding is done. Especially in
Groupware applications the target could still be missed by a mile and
a lot of money would be wasted. This explains the emergence of 
alternative approaches such as ‘Agile’ or ‘Extreme’ software develop-
ment. Here we accept that there will be a less than perfect solution but
we attempt to reach perfection by small incremental updates. The crux
is small development cycles. As we will see, DNN offers fast and easy
upgrading of extensions, making this an ideal solution for short 
development cycles.

DotNetNuke: Lego for web applications
There are probably few people on this planet not familiar with Lego.
Iconic and powerful through its simplicity. One small set of design rules
and you have a kit for making anything you want (well, almost
anything). DotNetNuke is very much the same thing but then for 
building web applications. The core framework handles things like 
authentication and security, page management, installation and 
upgrading, skin (look and feel) management, user preference 
management, search, syndication and much much more.
Much of DNN’s power comes from ‘module management’; the ability
to upload extended functionality and the fact that the platform 
manages database scripting and upgrading. If you implement your 
extensions as ‘modules’ and you do this correctly, you can keep your

system operational at all times even when implementing changes to
(parts of) the application. So now, when we’re talking web applications,
we are thinking: what modules do I need for this? Since its inception,
the DNN framework has sparked a whole new industry around it.
There are now numerous professional dedicated module developers,
skinners (i.e. those making new designs for DNN), support specialists,
trainers, etc. Modules and skins are sold in a couple of online stores
to a worldwide audience (Bring2mind has sold DNN modules in all
continents except Antarctica).

Fig. 5: Snowcovered

Fig. 6: DotNetNuke Marketplace

So when you’ve determined what building blocks you need for your
application: check out what is already available. That is where the real
benefit kicks in. Why develop these components yourself when you
can by them for a few hundred dollars or less? And even if the module
is not exactly what you need, chances are you’ll be able to buy the
source code allowing you to adapt it yourself. Or if you don’t want to
do this yourself, chances are that you’ll be able to hire the people that
made it to make the changes for you.

Developing flexible applications using DNN
As mentioned before, the challenge in building successful Groupware
is the flexibility of the software to fit well with the task and team we’re
trying to support. Using modular software like DNN gives us ample
opportunity to achieve this goal for us. In the ‘bad old days’ of software
development, design requirements would be drawn up, a team of en-
gineers and programmers would build a software system as a big 
monolith, and this would be dumped on the users (“You asked for it,
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...now use it”). A better approach for this kind of task is to first find
what is already out there that is fit or nearly fit for what we want and 
determine which parts absolutely need to be custom built. Because of
the modular nature of DNN, we can start a project with many existing
components and change the ones that are ‘bad fits’ to customized
versions as we go along. I always present this to the customer as the
application organically growing with the users. I feel this is a very 
important aspect in achieving a good fit. Start with the low hanging
fruit and work your way up while keeping the application operational.
The feedback you get from users that are actively using a system is
much more targeted and richer than the feedback from users that have
to imagine a system.

Support
Now we’ve seen we can build what we need using DNN, we need to
touch on the subject of support. This is the Achilles heel of ‘open
source’ software as nothing comes for free in this world (well, almost).
There are a group of enthusiasts who build the platform for free, but
they cannot be expected to provide you with targeted support. Nor is
it an option to rely on the benevolence of other community members
(the DNN community is immense and through the forums on dotnet-
nuke.com you’ll find many helpful individuals). For a business critical
solution this would be inadequate. Luckily there are many commercial
entities that recognize this and have stepped up to the plate. First, the
corporation behind DNN, DotNetNuke Corp, offers support for 
commercial fees. They’ll be able to provide support for your installa-
tion within your environment and you’ll be dealing with the people that
know the platform best. Secondly there are the individual module 
vendors. If you rely on a commercial module, you can expect to receive
support for it. Check out the vendor’s website and ask in the DNN 
forums about the level of support you can expect. Finally you could opt
to hire an external entity as a one-stop-shop. There are consultants
and hosters that offer to build the system you need and will handle
the first-line support for you.

Conclusion
DotNetNuke is a mature web application framework that is very 
suitable to build Groupware applications. Its strengths are:
• Tight integration with existing Windows environment
• Solid security
• Ease of extension of functionality and design
• Large offering of available extensions
With a modest budget you can start your own Groupware project. 
Because of the size of the install base of DNN, you’ll find a wide array
of support options.

Resources
• DotNetNuke:

o  http://www.dotnetnuke.com
• DNN vs Sharepoint material:

o http://www.dotnetnuke.com/Community/Blogs/tabid/825
/EntryID/506/Default.aspx

o http://weblogs.asp.net/bsimser/archive/2006/07/06/DotNet
Nuke-and-SharePoint 2C00 -part-deux.aspx

• Extensions:
o http://www.snowcovered.com/snowcovered2/default.aspx
o http://marketplace.dotnetnuke.com/

Showcase: 

Slotervaart Ziekenhuis

• Description: an Intranet for the main hospital of Western 
Amsterdam. This hospital has around 1500 employees.

• Modules: announcements, agenda, document management, 
forums

• Examples of application: B2E communication, Shared event 
calendar, Quality assurance program

For this Intranet some custom workflow was implemented to handle
the periodic review and updating of medical documentation. This 
resulted in a couple of modules to allow alerts to be specified for 
specific documents and the ability to discuss documents •

This is the Achilles heel of ‘open

source’ software as nothing comes

for free in this world (well, almost)

12 MAGAZINE



Advertentie eFocus Group



Ik ken maar weinig ontwikkelaars die het schrijven van
unit tests echt leuk vinden. Iedereen is het wel met mij
eens dat ze van onschatbare waarde kunnen zijn, maar
leuk? Nee, niet echt. En om nou te zeggen dat het mak-
kelijk is om een goede testcase te schrijven, nee. Ster-
ker nog, wil je een applicatie testen die gebaseerd is op
het Model-View-Presenter pattern, zoals gebruikt door
de Web Client Software Factory, dan moet je van goeden
huize komen. 

Gelukkig zijn er fantastische frameworks die het mogelijk maken
mocks, stubs en dummies dynamisch te genereren vanuit een 
bestaande klasse of interface. Rhino Mocks is hier een mooi voorbeeld
van, en in dit artikel ga ik in kleine stapjes laten zien hoe krachtig de
combinatie van Rhino Mocks en de nieuwe constructies van C# 3.0
kunnen zijn.

Een praktijkvoorbeeld
Als voorbeeld voor dit artikel ga ik uit van een ASP.NET pagina die een
lijst van klanten presenteert waarbij de gebruiker de mogelijkheid heeft
om de lijst per regio op te vragen. Het UML klassediagram in figuur 1
illustreert hoe de logica van de pagina is opgesplitst in een view, een
presenter en een controller. (Aan diegenen die bekend zijn met de Web
Client Software Factory van Patterns & Practices zal dit ontwerp heel
bekend voorkomen.)

Fig. 1: Een implementatie van het model-view-presenter pattern

De presenter is verantwoordelijk voor wat er functioneel moet 
gebeuren en wanneer dat dan precies gebeurt, terwijl de view alleen
bepaalt hoe iets gepresenteerd moet worden. De view bepaalt 
bijvoorbeeld of een lijst als een GridView of een ListView wordt 
gepresenteerd, en ontvangt de events van bijvoorbeeld een Link Button
of CheckBox. Maar wat er precies aan data in die lijst zit en wanneer

die getoond moet worden is weer een zaak van de presenter. Om de
verschillende presenters van elkaar te ontkoppelen is er verder nog de
controller die vooral verantwoordelijk is voor de communicatie met
backend systemen en/of databases, en de navigatie tussen de 
pagina's. Een presenter behorende bij een selectiepagina mag 
bijvoorbeeld wel aangeven dat een bepaalde klant moet worden 
bewerkt, maar welke pagina die functionaliteit biedt en hoe de klant-
gegevens worden doorgegeven is weer de taak van de controller.

De view in dit voorbeeld heeft nog maar een beperkt aantal taken. 
Hij moet de lijst van regio's presenteren als een DropDownList (in de
DisplayRegions() methode), de lijst van klanten in een grid-achtige 
constructie tonen (in de DisplayResults() methode), en hij moet de 
presenter notificeren zodra de gebruiker een andere regio selecteert.

Het zal je wellicht opvallen dat de presenter communiceert met een
ISelectCustomerView interface en niet met een specifieke ASP.NET
code-behind klasse. Dit is precies de kracht van het pattern. Je zou
een testcase kunnen schrijven die de interactie met de view simuleert
en daarbij gebruikt maakt van een dummy implementatie van ISelect-
CustomerView. Als je die dummy view voorziet van properties waar-
mee je kunt bepalen welke data de presenter heeft doorgegeven, dan
kun je de complete interactie tussen view en presenter vangen in een
testcase. Het spreekt dus voor zich dat je tijdens het ontwikkelen van
je applicatie de view zo dom mogelijk maakt en zo veel mogelijk van
de logica in de presenter plaatst.

/// <summary>

/// Gets or sets the view that provides the presentation

/// logic of this use case.

/// </summary>

public ISelectCustomerView View { get; set; }

Listing 1: De presenter property die toegang geeft tot de view

TIP: In listing 1 gebruik ik een nieuwe C# 3.0 functie met de naam
automatic properties. Met deze syntax genereert de compiler 
automatisch een onderliggende klasse-variabele voor mijn View
property. In dit geval zijn zowel de getter als de setter public, maar
je zou de setter eenvoudig privé kunnen maken door er het private
keyword voor te zetten.

Listing 1 laat de View property van de presenter zien. De constructor
van de ASP.NET code-behind klasse moet ervoor zorgen dat hij zich-
zelf als de te gebruiken implementatie van ISelectCustomerView door-
geeft aan de presenter. Voor de presenter maakt het verder niet uit of
hij met een echte ASP.NET pagina, een Windows Forms formulier of
een dummy view werkt.

14 MAGAZINE

C# 3.0 en Rhino
Mocks Maken Unit
Testen weer Leuk!

Dennis Doomen
.NET
VISUAL C#



public void OnViewInitialized()

{

// Get the available regions from the controller and

// pass them to the view to display as a list of

// choices. The first entry is empty.

List<string> regions = new List<string> { "" };

regions.AddRange(controller.GetAvailableRegions());

View.DisplayChoices(regions.ToArray(), "");

}

Listing 2: Het gedrag bij het laden van de pagina

TIP: Sinds C# 3.0 is het mogelijk om collecties en objecten op 
dezelfde manier te initialiseren als dat vroeger bij arrays kon. In 
listing 2 doe ik dat bijvoorbeeld bij de initialisatie van de
List<string>. En stel dat je een Customer klasse hebt met een Name
en City property, dan zou je deze kunnen initialiseren met: 
Customer c = new Customer { Name = “V&D”, City = “Rotterdam”).

In listing 2 is de OnViewInitialized() methode van de presenter te zien.
Deze wordt tijdens de initiële page-load aangeroepen en heeft de taak
om de lijst van regio’s bij de controller op te vragen en deze via de Dis-
playChoices() methode door te geven aan de view. Tevens zal hij die
lijst uitbreiden met een lege regio en de view instrueren om die als 
initiële selectie te tonen. In tegenstelling tot de OnViewInitialized() 
methode wordt de OnViewLoaded() methode bij elke postback 
aangeroepen, maar in dit voorbeeld wordt die verder niet meer 
gebruikt. Listing 3 laat zien hoe de OnRegionChanged() methode de
lijst van klanten ophaalt en deze gesorteerd doorgeeft aan de view.

public void OnRegionChanged(string regionName)

{

Customer[] customers =

controller.GetCustomersForRegion(regionName);

customers = customers.OrderBy(

customer => customer.Name).ToArray();

View.DisplayResults(customers);

}

Listing 3: De afhandeling bij het kiezen van een regio

TIP: De OrderBy() en ToArray() methodes uit listing 3 zijn typische
voorbeelden van een extension method uit de LINQ-to-Objects set
die beschikbaar komen als je de System.Linq namespace 
importeert. De OrderBy() methode accepteert een Lambda expres-
sie, welke een nieuwe verkorte syntax is voor een anonymous 
method. De Lamda expressie uit dit voorbeeld is technisch het-
zelfde als: delegate(Customer customer) { return customer.Name; }.
De System.Linq namespace introduceert een hele verzameling 
handige extension methods die ondanks de naam ook buiten LINQ
heel erg handig zijn.

Testen op de klassieke manier
Om de toegevoegde waarde van Rhino Mocks beter te kunnen 
illustreren zal ik eerst het testen met handmatige mocks laten zien.
Het klassediagram van figuur 2 toont de presenter, de controller en
twee zogenaamde mock-klasses. 
De CustomerManagementControllerMock overerft een aantal van 
methodes van de basisklasse die de SelectCustomerPresenter 
gebruikt en retourneert dummy data. Bovendien voegt het daar een
aantal properties aan toe die het mogelijk maken om vanuit de test-
case te bepalen of datgene wat de presenter zou moeten doen ook
daadwerkelijk gebeurt. Hetzelfde geldt voor de MockCustomerView;
deze implementeert de ICustomerView zodat de presenter het ver-
schil niet merkt met een echte ASP.NET code-behind klasse, en biedt  

Fig. 2: De SelectCustomerPresenter met zijn mocks

wederom een aantal controle properties. Listing 4 toont een testcase
die het opstartgedrag valideert. 

[TestInitialize]

public void TestInitialize()

{

controller = new

CustomerManagementControllerMock(TestRegions);

view = new SelectCustomerViewMock();

presenter = new SelectCustomerPresenter(controller);

presenter.View = view;

}

[TestMethod]

public void TestInitialLoad()

{

// Simulate the initial page load

presenter.OnViewInitialized();

presenter.OnViewLoaded();

// The regions should be the same as the ones we

// passed to the mock controller, but with the extra

// empty entry in front of it

var expected =

new[] { "" }.Concat(TestRegions).ToArray();

CollectionAssert.AreEqual(expected, view.Regions);

// The initial region should be the the empty one

Assert.AreEqual("", view.InitialRegion);

// No results should have been passed to the view

Assert.IsNull(view.Results);  

}

Listing 4: Een testcase die het opstartgedrag valideert.

TIP: De C# 3.0 compiler kan aan de hand van de initialisatiegege-
vens automatisch het datatype van een array bepalen. Daardoor
kun je het datatype tussen new en [] weglaten, en daarbij het data-
type van de variabele vervangen door var. Let wel, de compiler weet
nog precies om welk datatype het gaat, dus al je code blijft type-
safe. Ook te zien in listing 4 zijn de twee LINQ-to-Objects extension
methods Concat() en ToArray().

In dit voorbeeld is het samenspel tussen testcase enerzijds en de
beide mocks anderzijds nog wel te overzien. Maar zodra de interactie
complexer wordt kan ik uit eigen ervaring melden dat je al snel het
overzicht verliest. Belangrijk is hierbij de keuze of je per testcase een
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aparte set van mocks maakt, of dat je één configureerbare mock
maakt en die in alle testen gebruikt. Het ultieme antwoord is er niet, en
alles hangt dus af van de complexiteit van de presenter en hoeveel
testcases je uiteindelijk nodig gaat hebben. 

Hoe dan ook, om een testcase zoals uit dit voorbeeld goed te kunnen
begrijpen ontkom je er niet aan om ook de bijbehorende mocks te
analyseren. Wil je bovendien ook nog valideren dat een bepaalde 
methode of property juist niet wordt aangeroepen, dan zul je de mocks
nog een stuk slimmer moeten maken. Kan het ook anders? Jazeker!
Door gebruik te maken van een mocking framework zoals Rhino
Mocks. 

En nu met Rhino Mocks
Het idee achter Rhino Mocks is dat de mocks run-time worden 
gegenereerd op basis van een bestaande klasse of interface. Initieel zal
de mock in een zogenaamde leermode draaien waarbij je middels 
expectations (de Rhino Mocks term voor een ‘verwachting’) aangeeft
welke methodes en properties tijdens de testcase zullen worden 
gebruikt. Bovendien kun je aangeven welke argumenten je verwacht,
wat teruggeven moet worden, en hoe vaak (of hoe weinig) de betref-
fende methode wordt aangeroepen. Het is daarbij zelfs mogelijk om
het gedrag van een bepaalde methode tijdelijk te wijzigingen om 
bijvoorbeeld te voorkomen dat een controller een externe SOAP web
service aanroept.

Het werken met Rhino Mocks begint met het instantiëren van de Mock
Repository klasse.

MockRepository mocks = new MockRepository();

Deze beheert de in gebruik zijnde mocks en houdt bij of ze in de 
leermode werken. Heb je eenmaal een MockRepository, dan kun je
meteen aan de slag met het instantiëren van je eerste mock.

CustomerManagementController mockController = 

mocks.PartialMock<CustomerManagementController>();

In dit geval creëer ik een zogenaamde partial mock. Dit is een mock
die in feite niets bijzonders toevoegt en het oorspronkelijke gedrag van
de klasse onberoerd laat (mits je dat niet expliciet anders aangeeft 
natuurlijk). Onder de motorkap genereert Rhino Mocks een dynami-
sche klasse die erft van de CustomerManagementController. Het is
dus wel van belang dat alle te mocken properties en methodes van de
originele klasse als virtual zijn gedefiniëerd. Buiten het beperkt mocken
van een bestaande klasse is een partial mock ook een heel krachtig
hulpmiddel om abstracte klasses te testen.

Omdat een presenter buiten een werkende controller ook nog een
view nodig heeft (een concrete implementatie van de ISelectCusto-
merView), creëren we een normale mock.

ISelectCustomerView mockView =

mocks.CreateMock<ISelectCustomerView>();

In tegenstelling tot een partial mock baseer je een normale mock
meestal op een interface (maar een abstracte klasse kan natuurlijk
ook). Ook moet je elke potentiële aanroep van te voren beschrijven
met behulp van een expectation (zoals ik zo dadelijk zal laten zien).
Elke aanroep die niet van te voren bekend is zal in het falen van de
testcase resulteren. Wil je dat niet, dan kun je als alternatief nog 
gebruik maken van de DynamicMock() methode die de MockReposi-
tory ook nog aanbiedt. Die creëert een speciale mock die elke aanroep
accepteert, en, tenzij anders aangegeven, voor eventuele properties
de initiële waarde van het betreffende datatype retourneert 
(bijvoorbeeld null, 0 of een lege string).

Nu ik de benodigde mocks heb, instantiëer ik de presenter waarop
we de feitelijke testen gaan uitvoeren. Omdat het ontwerp van het
praktijkvoorbeeld al rekening heeft gehouden met behalen van 
voldoende testbaarheid, is het vrij eenvoudig om de presenter te 
koppelen aan de beide mocks.

var presenter =

new SelectCustomerPresenter(mockController);

presenter.View = view;

Nooit te oud om te leren
Zoals ik al aan het begin van deze paragraaf meldde, begint een
nieuwe mock in een leermode, ook wel record mode genoemd. 
Aangezien de controller een partial mock is die normaal gesproken
een backend systeem zal gebruiken om de beschikbare regio’s op te
halen, wil ik dat hij voor mijn testcase de regio Utrecht retourneert. De
onderstaande syntax zorgt er voor dat de controller dit exact eenmaal
doet. 

Expect.Call(controller.GetAvailableRegions()).

Return(new[] {"Utrecht"}).

Repeat.Once();

Zou de presenter toch een tweede aanroep doen, dan valt de mock
weer terug op het gedrag van de echte controller. Wat er dan gebeurt
hangt natuurlijk af van de daadwerkelijke controller, maar als deze een
web service aanroept zal de testcase waarschijnlijk falen. Overigens is
de Repeat.Once() aanroep overbodig, want een expectation geldt
standaard maar voor één aanroep. Wil je meer controle, dan kun je
gebruik maken van b.v. Repeat.Twice(), Repeat.Any() of zelfs 
Repeat.Never(). Natuurlijk geldt dit gedrag alleen voor een partial
mock. Bij een normale mock bepaalt de Repeat syntax juist het 
aantal toegestane aanroepen. Elke afwijking hierop zorgt voor het falen
van de testcase.

Als een te mocken methode geen return waarde heeft (dus van het
type void is), dan is het gebruik van de Expect.Call(…) constructie niet
mogelijk. In dat geval kun je de methode rechtstreeks aanroepen en
daarna de LastCall syntax gebruiken. Omdat alle mocks initieel in de
leermode werken, doet die aanroep niets meer dan Rhino Mocks 
vertellen dat dat tijdens de test ook zal gaan gebeuren. De LastCall
syntax geeft je simpelweg de mogelijkheid om additionele 
verwachtingen op te geven. Overigens had dit bij het voorbeeld van de
controller op dezelfde manier gekund. 

De DisplayChoices() methode is een voorbeeld van een methode 
zonder returnwaarde en dus gebruik ik de LastCall syntax om de 
verwachtingen te beschrijven. Deze methode heeft als eerste 
parameter een string[] en als tweede een string. Tijdens de test ver-
wacht ik dat de presenter hem aanroept met de lijst van beschikbare
keuzes: een lege waarde en de regio Utrecht, gevolgd door nog een
lege waarde die de initiële selectie representeert. 

view.DisplayChoices(null, null);

LastCall.Constraints(

List.Equal(new[] {"", "Utrecht"}),

Is.Equal("")

);

Rhino Mocks vergelijkt parameters met behulp van de Object.Equals()
methode, maar de bijbehorende implementatie van de Array klasse
doet dat op basis van het geheugenadres i.p.v. op de inhoud. Om
toch de benodigde controles in te bouwen bieden de LastCall en 
Expect constructies de Constraints() methode waarmee je exact kunt
vastleggen waar de parameters tijdens de test aan moeten voldoen.
De List.Equal() syntax in dit voorbeeld vergelijkt de inhoud van de 
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eerste parameter met de constante array die hier wordt meegegeven,
terwijl de Is.Equal() de tweede parameter simpelweg vergelijkt met een
lege string. Rhino Mocks wordt geleverd met een heel scala aan 
vergelijkbare constraints en je kunt uiteraard zelf uitbreidingen 
toevoegen.
Normaal gesproken is het niet van belang in welke volgorde de 
expectations worden beschreven. Of de presenter in bovenstaand
voorbeeld eerst view.DisplayChoices() aanroept en dan pas controller.
GetAvailableRegions() of juist andersom is niet van belang voor de test.
Is de volgorde wel belangrijk, gebruik dan de Ordered methode van de
MockRepository in een using constructie. 

using (mocks.Ordered())

{

Expect.Call(…)

Expect.Call(…)

}

Het zal geen verrassing zijn dat je ook nog een Unordered() methode
hebt om binnen een Ordered() constructie aan te geven dat de 
volgorde van bepaalde verwachtingen even niet belangrijk is.

Tot nu toe heb ik alleen nog maar gespecificeerd wat ik verwacht dat
de presenter zou moeten doen tijdens de test. M.a.w. de mocks 
werkten in de leermode. Om nu de feitelijke test te starten moet ik
Rhino Mocks vertellen dat ik klaar ben met het vastleggen van de 
verwachtingen.

mocks.ReplayAll();

Vanaf dat moment beginnen de mocks vast te leggen wat de presen-
ter precies doet. Omdat ik in deze test het opstartgedrag van de 
SelectCustomerPresenter will testen, simuleer ik de communicatie
over en weer die optreedt als de ASP.NET pagina laadt.

presenter.OnViewInitialized();

presenter.OnViewLoaded();

De uiteindelijke controle of de presenter zijn werk naar verwachting
heeft uitgevoerd is de taak van de VerifyAll() methode. Deze loopt alle
mocks na en bekijkt in hoeverre de interactie conform specificatie was.
Vindt hij afwijkingen, dan gooit Rhino Mocks een Expectation
ValidationException en faalt de testcase.

mocks.VerifyAll();

TIP: Sta je binnen Visual Studio 2008 met de cursor in de testcase,
gebruik dan CTRL+R, T om alleen deze test te starten. Gebruik
CTRL+R, CTRL+T om de test in debug mode te starten. Dezelfde
sneltoetsen werken ook als je tussen testcases staat. Dan worden
alle testcases in de huidige klasse meegenomen.

Is dat nou alles?
Dit is pas het begin! De mogelijkheden van Rhino Mocks zijn zo uit-
gebreid dat ik er wel een boek over zou kunnen schrijven (en dat was
ik eigenlijk niet van plan). Toch wil ik nog wat voorbeelden laten zien. 

Het volgende codevoorbeeld toont een expectation die specificeert
dat het niet uitmaakt hoe vaak (of niet) DisplayChoices() wordt 
aan geroepen, ongeacht welke parameters er worden meegegeven.

view.DisplayChoices(null, null);

LastCall.IgnoreArguments().Repeat.Any();

Iets soortgelijks kun je ook met SetupResult() realiseren. In dit geval
geeft GetAvailableRegions() altijd de regio Gelderland terug, ongeacht

hoe vaak de methode wordt aangeroepen.

SetupResult.For(controller.GetAvailableRegions()).

Return(new[] {“Gelderland”});

Zoals ik eerder al heb uitgelegd, kun je een dynamic mock op basis
van een interface genereren. Als die interface properties heeft, dan 
zullen die altijd de standaardwaarde voor het betreffende datatype 
retourneren. Maar de PropertyBehavior methode biedt een handige
manier om te zorgen dat de gemockte property zijn waarde ook daad-
werkelijk onthoudt. 

ISelectCustomerView view =

mocks.DynamicMock<ISelectCustomerView>();

Expect.Call(view.SelectedItem).PropertyBehavior();

Stel dat je wilt controleren dat de klanten die via de DisplayResults()
methode van de ISelectCustomerView interface worden doorgegeven
wel bij de juiste regio horen. Er is geen simpele Rhino Mocks 
constraint die dat in een keer kan, maar er is wel een IsMatching<T>()
constraint die je slim kunt combineren met een Lamda expressie en de
All() extension method.

view.DisplayResults(null);

LastCall.Constraints(Is.Matching<Customer[]>(

customers => customers.All(

customer => request.Code == “Utrecht”) ));

Misschien niet helemaal gerelateerd aan Rhino Mocks, maar het 
Composite Web Application Block (onderdeel van de Web Client Soft-
ware Factory) biedt een handige klasse genaamd StateValue. Deze
biedt toegang tot ASP.NET Session State zonder dat je de presenter
daarmee afhankelijkheid maakt van de System.Web assembly. Als je
de presenter een publieke klassevariabele geeft van het type State-
Value<T>, dan zorgt CWAB met behulp van Dependency Injection dat
die variabele gevuld wordt met een instantie van de StateValue die 
intern de HttpContext.Current.Session gebruikt. Gebruik je de 
presenter klasse buiten ASP.NET, bijvoorbeeld vanuit een testcase,
dan kun je zelf een instantie aanmaken zonder enige afhankelijkheid
van ASP.NET.

public class CustomerViewPresenter

{

public StateValue<string> selectedRegion;

public StateValue<List<Customer>> customerList;

}

Het interessante daarvan is dat je die variabele vanuit een testcase
kunt gebruiken om te simuleren dat de test start op het moment dat
de pagina al geladen is (het punt in tijd aan het einde van het voorbeeld
uit de vorige paragraaf). Zonder de StateValue zou je elke test moeten
voorzien van de benodigde expectations die nodig zijn voor de 
OnViewInitialized() en OnViewLoaded() methodes. Dit maakt het 
unittesten wel weer een stuk gemakkelijker.

TIP: Visual Studio 2008 introduceert een optie om het aantal 
directories met testresultaten te beperken. Zie hiervoor de instel-
lingen onder Test Tools Test Execution in het Options scherm.

Een medaille heeft toch twee kanten?
Inderdaad, het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Het blijft 
bijvoorbeeld nog steeds lastig om je ontwerp ook daadwerkelijk 
testbaar te maken. Rhino Mocks helpt je niet echt bij de beslissing
over hoe je de interne structuur van een klasse gaat monitoren. Maak
je bepaalde methodes of properties dan maar public, of kies je ervoor
om je testcase toegang te geven tot alle internal code m.b.v. het 
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VisibleTo attribuut? Bovendien eist Rhino Mocks dat alle methodes en
properties waarop je expectations wilt zetten virtual zijn. Ook dat kan
heel wat consequenties hebben. 

Ook de StateValue uit de vorige paragraaf heeft zo zijn nadelen. 
De klassevariabele moet namelijk public zijn, anders kan het Compo-
site Web Application Block de automatische injectie niet uitvoeren. 
Het nadelige effect hiervan is dat alle types die je samen met de 
StateValue gebruikt ook public moeten zijn. De kans is groot dat je
daardoor een hoop code public moet maken die je normaal 
gesproken netjes zou beschermen.

C# 3.0 biedt al een hoop handige mogelijkheden die je code een stuk
compacter en leesbaarder kunnen maken. Toch maakt Rhino nog niet
optimaal gebruik van b.v. extension methods en LINQ. Gelukkig heeft
Ayende Rahien, de bedenker en ontwikkelaar van Rhino Mocks 
recentelijk de eerste stapjes gezet in de richting van “Rhino Mocks 3.5
The Lamda Edition”. De naam zegt het al; het doel is om de syntax van
expectations met behulp van krachtige lambda expressies natuurlij-
ker te maken 

Niet in alle gevallen is Rhino Mocks de juiste keus. Ik ben zelf al tegen
testcases aangelopen waarbij de hoeveelheid expectations zo groot
werd, dat de test zelf volledig onbegrijpbaar werd. Achteraf gezien was
het toen beter geweest als ik een gedeelte van de test had gevangen
in een handmatig geschreven mock. Helaas is het niet zo eenvoudig
om hier een paar simpele regels voor te benoemen, maar wat ik in
ieder geval doe is regelmatig de tijd nemen om een test te refactoren
in een aantal hulpmethodes. Uiteraard zijn de nodige expectations 
altijd wel van de partij.

Conclusie
De titel van dit artikel impliceert dat unit testen weer leuk kan worden
door het gebruik van Rhino Mocks en C# 3.0. Natuurlijk besef ik maar
al te goed dat ‘leuk’ nogal subjectief is. En ik moet toegeven dat ik het
schrijven van testcases nog steeds niet als mijn grootste hobby zie.
Toch vind ik het prettig om te zien dat al mijn testcases een groen vlag-
getje krijgen tijdens een test run in Visual Studio. Bovendien geeft een
hoge code coverage mij een goed gevoel over de stabiliteit en 
kwaliteit van mijn code. Daarom ben ik heel blij met Rhino Mocks en
de nieuwe mogelijkheden van C# 3.0. Het maakt het schrijven van
testcases niet heel veel leuker, maar in ieder geval wel een stuk 
overzichtelijker. En al kost het wel wat tijd en energie, ik kan je 
garanderen dat je dat dubbel en dwars terugverdient. 

Wil je meer weten over de voorbeelden uit dit artikel? Download dan
de volledig uitgewerkte code via de onderstaande link: 
http://blog.avivasolutions.nl/Attachments/SDNRhinoMocksSour-
ces.zip 

Links
• Rhino Mocks: http://www.ayende.com/projects/rhino-mocks.aspx
• Model-view-presenter pattern: http://msdn2.microsoft.com/en-

us/magazine/cc188690.aspx
• Web Client Software Factory: http://msdn2.microsoft.com/en-us/li-

brary/bb264518.aspx
• Aviva Solutions weblog: http://blog.avivasolutions.nl •
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.NET (Visual C#) TIP:
Source .NET framework
Alle sources van het .NET framework zijn nu beschikbaar voor
debuggen van je applicatie. Zie voor meer informatie:
http://blogs.msdn.com/sburke/archive/2008/01/16/configuring-
visual-studio-to-debug-net-framework-source-code.aspx.

(met dank aan Donald Hessing)

Information Worker TIP:
Wist u dat …
• MOSS 2007 eigenlijk helemaal is opgebouwd uit features
• Features modulaire bouwstenen zijn waarmee zowel nieuwe     

als bestaande sites uitgebreid kunnen worden 
• Features eenvoudig te activeren en te deactiveren zijn en 

dus ook weer te verwijderen zijn

(met dank aan Mirjam van Olst)
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DELPHI

With the VCL for the Web you do not have to directly author HTML or JavaScript. The 
framework generates all the necessary markup and script taking into the account subtle 
differences between different web browser versions. The VCL for the Web supports all
major web browsers including Internet Explorer 5.0+ (better 6.0), FireFox 1.0+ (better 1.5+)
and generally its Mozilla equivalents, Opera 6.0+ (better 9.0+), Safari 2.0+ (better 3.0+),
Safari as on iPhone/iPod Touch (there is special support for iPods). "Better" refers to Ajax
support, which requires more from the browsers. 

Setting up a web application 
Let's build a simplistic VCL for the Web application with support for AJAX. The VCL for the
Web framework is available in all main IDE personalities of the CodeGear RAD Studio 2007,
including: 

• Delphi 2007 for Win32
• Delphi 2007 for .NET
• C++Builder 2007

In this article we are going to focus on native Delphi 2007 for Win32 web development, 
however the VCL for the Web is also available in native C++ and in the Delphi for .NET (as
a standalone web server or as an ASP.NET assembly). Simply select "File\New\Other" from
menu and in the "New Items" dialog click on the "VCL for the Web Application Wizard" icon
from the "Delphi Projects\VCL for the Web" category. 

A web application requires a web server to execute. With the VCL for the Web it is 
possible to create the web application as a Windows service, a native ISAPI DLL library
that can be deployed to the IIS web server or as a standalone Windows executable with
built-in web server. The stand alone version is completely self sufficient and does not require
any web server. You can change between any of the deployment types easily by changing
just two lines of code in the project's "uses" clause. 
For now let's go for a "StandAlone Application" application type, keep default options of
"Creating User Session", give the new project a name "MyNativeDelphiWebApp" and click
"Ok". The wizard will create an empty web application with one web form, which I have 
renamed to "IWFormMain", one "ServerController" and one "UserSessionUnit". 
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Building Native Delphi 2007
AJAX Web Applications

with the "VCL for the Web"
Framework

One of the most interesting new features in CodeGear RAD Studio 2007 is AJAX support in the VCL for the Web
framework. What is VCL for the Web? It is a framework and component set for building web applications in a true
RAD manner. Using VCL for the Web you can create, debug and maintain web-based applications as quickly and
easily as your normal Delphi applications. You do not need to be a HTML or JavaScript expert to build responsive
AJAX-powered web applications with the VCL for the Web. Building web applications with the VCL for the Web is
very similar to creating traditional Delphi VCL Forms applications. Just drop a bunch of components from the Tool
Palette onto the form designer, modify their properties at design-time with Object Inspector, add some code in
event handlers and you are up-and-running.

Pawel Glowacki

Fig. 1: The VCL for the Web framework comes with over
70 ready to use components



Fig. 3: Files that make up the VCL for the Web application in Delphi's
Project Manager window

Due to the stateless nature of the HTTP protocol every web applica-
tion framework needs to provide means to maintain state across 
distinct HTTP requests to a web application. The VCL for the Web 
framework provides the "TIWUserSession" data module class as a
place where you can add components or declare fields that are 
specific to one user of a web application. The "ServerController" unit
provides the global "UserSession" function that returns the appropri-
ate instance of the user session associated with the current user. This
is a very elegant and efficient solution. For example in ASP.NET there
is a similar "Session" object that is used to store session information,
but you need to perform a typecast to retrieve objects. In the VCL for
the Web there is no need for typecasting. You just add a field and you
can access it directly from web form's code. 

The VCL for the Web application can contain one or more forms.
These forms are similar to traditional Delphi VCL Forms, but at 
runtime they are rendered inside the web browser. It is amazing that
the VCL for the Web form designer supports frames, docking,
alignment and anchors for sophisticated layouts. If this is not enough,
it is also possible to use special layout manager components for 
defining the look-and-feel of the web page using a external HTML files
with placeholders for the VCL for the Web components.

At this point our application contains one empty form. Now it is time
to add some visual components to the form. The VCL for the Web 
framework comes with over 70 components available from the Tool
Palette. Their names start with "IW...", which shows the "IntraWeb"
roots of the VCL for the Web framework. Some visual components
are very similar to their VCL for Win32 counterparts, like "TIWButton",
"TIWLabel", "TIWEdit", "TIWCheckBox" or "TIWComboBox". Other
visual components are specific to web development, for example
"TIWFlash", "TIWMPEG" and do not have their VCL for Win32 
equivalents. 

Adding AJAX 
In order to demonstrate AJAX support in the VCL for the Web I'm
going to add to the form an edit ("TIWEdit") and a label ("TIWLabel")
control. Every time the end user presses a key while inside the edit
box the associated code in the "OnKeyUp" event will display the num-
ber of characters already entered in the edit box. In the classical web
application model adding
code in the "OnKeyUp"
event would kill the perfor-
mance of the web applica-
tion. Imagine the situation
where every time you
press any key on the key-
board, the web browser is
trying to reload the whole
web page... It is not going
to work. With AJAX the
web browser is not 
trying to reload the whole
page. It rather communi-
cates with the web server
application in an asyn-
chronous fashion, and
modifies the DOM model
of the web page using em-
bedded client side Java-
Script. 

AJAX is not a standard, so every web framework will implement AJAX
support in a specific way. In the VCL for the Web AJAX support is 
available through events with names starting from "OnAsync...". For
example, to display the number of characters in the edit, we can do
this by adding code to "OnAsyncKeyUp" event of the edit box. 
The code that goes into the event handler is trivial and looks **very**
similar to what we could have added into the traditional Delphi VCL
Forms application. 

procedure TIWFormMain.IWEdit1AsyncKeyUp(Sender: TObject;

EventParams: TStringList);

begin

IWLabel1.Caption := 'Characters count = ' +

IntToStr(Length(IWEdit1.Text));

end;

This is where the power of the VCL for the Web framework lies. As a
Delphi programmer you do not have to directly work with HTML, HTTP
and JavaScript. You can work on a higher level of abstraction, write
Delphi code, and have all necessary markup and script generated for
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Fig. 2: The "VCL for the Web Application Wizard" dialog in Delphi
2007 for Win32

Fig. 4: Code in "OnAsync..." events to use
AJAX in your VCL for the Web application

AJAX is not a standard, so every 
web framework will implement AJAX 
support in a specific way



you by the framework. Delphi 1 introduced the Visual Component 
Library where you did not have to directly call Windows API functions
to create windows and controls. The same approach is used in the
VCL for the Web framework and similarly to the VCL there is nothing
that stops you from low-level coding if you need it. This is where 
productivity comes.

Run … 
OK. Let's run our application. If you press F9 or click on the "Run"
green triangle icon the following window will be displayed: 

Fig. 5: The console of the VCL for the Web application' built-in web
server

I have selected "StandAlone Application" option in the new "VCL for
the Web Application Wizard". That is why my web application's web
server console is displayed. In order to execute the web application in
a browser, you need to click on the first icon on the left in the toolbar
below the main menu. This will launch a default web browser. 

Fig. 6: Delphi VCL for the Web AJAX application running in FireFox

Type anything in the edit box and notice that the characters count is
updated in the label without reloading the whole web page. VCL for the
Web will submit only changed edits to the server, and will only send
those you updated in your Delphi code as response to the web 
browser. This is AJAX. Behind the scenes Delphi will take care of all the
required XML and JavaScript handling which make up the X and JA in
AJAX. If you resize the browser window in such a way that you could
see Delphi's "Event Log", you will see that for every key up event in the
browser a new thread is started and exited that executes code inside
the "OnAsyncKeyUp" event handler. These are background or   
asynchronous events - the A in AJAX.

By selecting "View Source" in the web browser you will see that the
Delphi code from OnKeyUp event handler is translated to the following
client-side JavaScript in the browser: 

function IWEDIT1_onkeyup(event) {

processAjaxEvent(event, IWEDIT1IWCL,

"IWEDIT1.DoOnAsyncKeyUp",false, null, true);

return true;

}

Summary 
CodeGear RAD Studio 2007 comes with the new VCL for the Web
framework for building (among other application types) Delphi native
Win32 web applications in a true RAD manner. You do not have to be
a HTML or JavaScript expert to be able to build modern, responsive
AJAX web applications with the VCL for the Web. In this article I have
demonstrated the "Hello World" Delphi 2007 web application that uses
asynchronous communication for updating the web page without 
reloading it. 

References 
• Atozed Software (http://www.atozed.com/IntraWeb) 
• CodeGear RAD Studio 2007 (http://www.codegear.com/

products/radstudio) •
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Delphi TIP:
Opnemen en afspelen toetsaanslagen
Met de toets-combinatie <ctrl><shift>R (Record) kun je een
reeks toetsaanslagen (geen muiskliks !!) opnemen, die je met
<ctrl><shift>P (Play) weer kunt afspelen. Handig voor veel 
gelijksoortige operaties.

(met dank aan Donald Hessing)



GENERAL

Je kunt virtueel samenwerken in een organisatie introduceren als men bijvoorbeeld wordt
geconfronteerd met de volgende uitdagingen:

• men wil meer of kwalitatief hogere creatie en uitwisseling van kennis en vaardigheden 
realiseren;

• men wil nieuwe of goedkopere producten/diensten leveren;
• men wil een snellere, goedkopere of betere vervulling van specifieke taken bereiken;
• men wil efficiënter, sneller en/of meer communicatie realiseren;
• men wil meer, snellere of efficiëntere innovaties bewerkstelligen;
• men wil kostenbesparing realiseren.

Hoe kun je als manager, medewerker, architect of consultant de bovenstaande uitdagingen
realiseren? De praktische checklist die in dit artikel geboden wordt, vormt de rode draad voor
elke introductie van virtueel samenwerken, is direct toepasbaar en werkt in elke organisatie
en cultuur. 

Over virtual collaboration
Hoewel ‘virtueel’ klinkt als iets 'wat niet echt is' of iets 'wat werkelijk lijkt, maar dat in feite niet
is’, gaat het bij virtueel samenwerken wel degelijk om echt communiceren, samenwerken en
kennisdelen. Virtueel samenwerken is terug te brengen tot twee hoofdgroepen:

1. Virtueel samenwerken vanuit de persoonlijke wereld;
2. Virtueel samenwerken vanuit de professionele wereld.

Virtueel samenwerken uit de persoonlijke wereld bouwt voort op ‘samenwerkingsvormen’
rondom privé-aangelegenheden als hobby, interesse, kennissen en vrienden, idolen, 
enzovoort. Voorbeelden hiervan zijn sites als DP Review, Hyves & Iens. Virtuele samenwer-
king vanuit de professionele wereld richt zich meer op werkgerelateerde aspecten binnen 
organisaties zoals het delen van werkervaringen, beste werkmethoden, kennisdeling op 
professioneel gebied, het genereren van ideeën en innovatie, enzovoort. De eerste catego-
rie, virtueel samenwerken vanuit de persoonlijke wereld, komt in dit artikel verder niet meer
aan de orde. We richten ons specifiek op virtueel samenwerken vanuit de professionele we-
reld en dan ook nog eens een bepaalde categorie daarvan, namelijk virtueel samenwerken
tussen collega’s onderling. Maar hoe introduceer je succesvol virtueel samenwerken tussen
collega’s binnen dezelfde organisatie? Hier gaat een gedegen voor -bereidingsproces aan
vooraf in de vorm van de ‘checklist virtueel samenwerken’. In de checklist staan vijf hoofd-
processen centraal  (zie figuur 1):
• het stellen van een duidelijk doel (doelen stellen);
• het onderzoeken hoe de organisatie ervoor staat (diagnosticeren);
• met welke middelen gaan we virtueel samenwerken introduceren (instrumenteren);
• hoe gaan we een virtueel samenwerkingsinitiatief invoeren in het primaire proces 

(implementeren);
• en hoe verankeren we virtueel samenwerken in de organisatie (borgen)?
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Vormgeven aan
Virtueel Samenwerken

Met de voortschrijdende toepassingen van

ICT worden zowel managers als medewer-

kers geconfronteerd met nieuwe vormen

van (samen)werken (collaboration). In dit 

artikel beschrijven we het waarom, wat en

hoe van het introduceren van virtueel 

samenwerken (virtual collaboration) in een

organisatie.

Wat misschien wel het belangrijkste 

uitgangspunt voor dit artikel is, is dat virtu-

eel samenwerken uit meer bestaat dan het

implementeren van de benodigde software

als SharePoint, Groove, OCS of Exchange.

Technologie alleen is niet voldoende om van

virtueel samenwerken een succes te maken

en efficiënter te kunnen samenwerken. 

Virtueel samenwerken staat of valt even-

eens met de mensen die erin participeren,

de gekozen implementatiestrategie, de 

cultuur en structuur van de organisatie en

de toegepaste managementstijl.

Het kenmerkende van virtueel samenwer-

ken is dat het ‘kennisintensieve, doel     -

gerichte samenwerking betreft met een 

tijdelijke of permanente structuur, waarbij

de mensen zijn gescheiden door afstand,

organisatiegrenzen en/of cultuur. Virtueel

samenwerken wordt niet alleen gereali-

seerd door ICT, maar door een combinatie

van mensen, strategie, structuur, manage-

ment en cultuur op de juiste manier in te

zetten. Hoewel mensen die aan virtueel 

samenwerken doen op gezette tijden fysiek

bij elkaar komen, vindt interactie hoofd  -

zakelijk plaats via informatie- en communi-

catiemiddelen’. 

Mark Meerbeek

Virtueel samenwerken wordt niet 
alleen gerealiseerd door ICT, maar door 
een combinatie van mensen, strategie, 
structuur, management en cultuur



Fig. 1: Checklist Virtueel Samenwerken

1. Doelen stellen
‘Good ideas are not adopted automatically. They must be driven into
practice with courageous patience’, aldus Hyman Rickover (1900-
1986). Wat willen we bereiken met virtueel samenwerken? Als je 
virtueel samenwerken binnen een organisatie succesvol wilt laten zijn,
moet je eerst een duidelijk doel stellen. Het vooraf vaststellen van een
duidelijk doel geeft je een voorsprong bij het ontwikkelen en continu-
eren van succesvol virtueel samenwerken. Een voorbeeld van een doel
is het stimuleren van innovatie of het effectief samenbrengen van 
kennis, ervaring en vaardigheden over geografisch verspreide 
locaties. Deze doelen moeten wel een link hebben met de ‘doelstel-
ling en strategie van de organisatie als geheel’ en passen binnen het
primaire proces. Is dit niet het geval, dan is dit een reëel risico voor
het succes van virtueel samenwerken in een organisatie. 

Succesfactoren 1 en 2
1. Stel vooraf duidelijke doelen.
2. Hang ze op aan de reeds bestaande organisatiedoelen.

2. Diagnosticeren
Hoe staan we er als organisatie voor? Tijdens het diagnosticeren 
specificeer je alle eisen (of requirements) aangaande virtueel 
samenwerken, zowel vanuit business als IT perspectief. Het doorlopen
van deze stap leidt tot een globaal beeld van de benodigde ontwerp-
variabelen voor virtueel samenwerken. Dit alles vindt plaats voordat je
begint met de daadwerkelijke introductie van virtueel samenwerken
binnen een organisatie. Om snel een beeld te verkrijgen waar de ac-
centen komen te liggen, waar problemen kunnen optreden en wat
mogelijke witte vlekken ten aanzien van virtueel samenwerken zijn,
maak je hierbij gebruik van verschillende analysetechnieken. Denk hier-
bij aan een activiteitenanalyse, een risicoanalyse, een cultuurscan of
een kosten-batenanalyse. De informatie die deze analyses je 
opleveren, wordt vervolgens geïnterpreteerd. Na deze interpretatie van
gegevens volgen er nog enkele stappen die van belang zijn voor de
verdere gang van zaken met betrekking tot de introductie van virtueel
samenwerken binnen een organisatie.

Succesfactor 3
3. Analyseer eerst de al bestaande organisatie.

2.1 Betrokkenheid van het topmanagement
De uitkomsten van de verschillende analyses moeten erin resulteren
dat je betrokkenheid verkrijgt van het management bij de introductie
van virtueel samenwerken. Het management moet actief betrokken
worden bij het besluit al dan niet over te gaan op de introductie van 
virtueel samenwerken. Duidelijk moet zijn wat je van het topmanage-
ment verwacht in termen van concrete acties. Betrokkenheid zit dus
niet alleen in een duidelijk doel en een gedegen analyse, maar ook in

een management dat bereid is te innoveren en virtueel samenwerken
als een belangrijke productiefactor ziet. Belangrijk hierbij is dat het ma-
nagement het rendement van virtueel samenwerken niet ziet als een
kwestie van de korte termijn. Bij het samenwerkingsgericht verbinden
van mensen door virtueel samenwerken moeten oude denkpatronen
juist overboord worden gegooid. Virtueel samenwerken levert soms
binnen een half jaar rendement op, maar vaker niet. Voorkom dat er bij
het management een verwachtingspatroon ontstaat dat virtueel sa-
menwerken op korte termijn direct winstgevendheid of resultaat ople-
vert. Zorg er ook voor dat vanuit het management niet al snel de korte
termijn vraag naar voren komt: “hoeveel kost het en brengt het vol-
gende kwartaal al wat op?” Voordat men begint, is men dan al op zoek
naar snel resultaat. Dit betekent overigens niet dat je deze korte ter-
mijn strategieën niet mee moet nemen, maar ze 
kunnen nooit een doel op zich zijn bij virtueel samenwerken.

Succesfactor 4
4. Verkrijg de betrokkenheid van het management in woord en

daad.

2.2 Inrichten van de implementatieorganisatie
Nadat de betrokkenheid van het management in woord en daad is
verkregen, is de volgende stap het inrichten van de implementatie -
organisatie. Deze organisatie stuurt de introductie van virtueel 
samenwerken aan.

Succesfactor 5
5. Richt een implementatieorganisatie in.

2.3 Draaien in een proeftuin
Nadat de verschillende analyses zijn uitgevoerd en de betrokkenheid
van het management is verkregen, draai je een proeftuin om eerste
ervaringen op te doen. Dit helpt je te bepalen hoe virtueel samenwer-
ken zal opereren binnen de organisatie. Hier is het een goed moment
om te kijken wat er reeds aan software en technologie aanwezig is of
juist het moment om nieuwe software en technologie uit te proberen. 

Succesfactor 6 en 7
6. Draai een proeftuin en neem hiervoor de tijd.
7. Is er een programma van eisen opgesteld en een plan van

aanpak geschreven?

3. Instrumenteren
Met welke middelen gaan we virtueel samenwerken introduceren 
binnen de organisatie? Na het stellen van een duidelijk doel en het 
diagnosticeren komt het vervolgens aan op instrumenteren. Bij instru-
menteren gaat het erom dat je instrumenten beschikbaar stelt om zo
de implementatieorganisatie in staat te stellen de gestelde doelen te
realiseren. Met andere woorden: met instrumenteren schept je een 
minimale set randvoorwaarden voor de introductie van virtueel 
samenwerken. Bij instrumenteren maakt je gebruik van de virtueel 
samenwerken diamant (zie figuur 1), bestaande uit de volgende 
ontwerpvariabelen: strategie, managementstijl, groepsleden, structuur,
cultuur en ICT. Dit wijkt af van de gangbare denkbeelden en theorieën
op het gebied van virtueel samenwerken. Hier hanteert men de visie
dat we virtueel samenwerken vooral moeten benaderen vanuit het
oogpunt van mensen (mens) en ICT. Onzin, het is niet zo dat alleen de
groepsleden en ICT virtueel samenwerken binnen een organisatie mo-
gelijk maken. Andere aspecten zijn even belangrijk. Denk hierbij aan
het hanteren van de juiste managementstijl, een goed geformuleerde
en gedragen strategie, een open cultuur en een heldere structuur. Het
is echter wel zo dat ICT samenwerken binnen de organisatie versnelt
door tijd en plaats te overbruggen.

3.1 Strategie
‘Perception is strong and sight weak. In strategy it is important to see
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distant things as if they were close and to take a distanced view of
close things’ (Miyamoto Musashi). Als we geen heldere implementa-
tiestrategie hebben met betrekking tot virtueel samenwerken leidt dit
tot onduidelijkheden en misverstanden over het gestelde doel en de
gestelde richting. Ook het niet flexibel genoeg zijn van de strategie
werkt mislukking in de hand. Een heldere en flexibele implementatie-
strategie aangaande virtueel samenwerken realiseer je via een proces
van strategieformulering.

Succesfactor 8
8. Formuleer een heldere en flexibele implementatiestrategie.

3.2 Managementstijl
‘Management is nothing more than motivating other people’ (Lee 
Iacocca). Mismanagement, onduidelijkheid over managementrollen en
gebrek aan betrokkenheid van managers zijn belangrijke faalfactoren
voor de introductie van virtueel samenwerken binnen organisaties.
Door de mogelijkheden die ICT biedt of opdringt, maar ook door 
bijvoorbeeld globalisering, moeten managers steeds vaker actief zijn
in diverse regio’s op hetzelfde moment, wat fysieke aanwezigheid
steeds onmogelijker maakt. De focus van managen ligt daardoor op
goed communiceren, de juiste sociale vaardigheden en het goed 
hanteren van de meest wenselijke stijl die iedere specifieke situatie
vereist. Virtueel samenwerken versterkt dit internationale karakter en
de rol van communicatie alleen maar meer. Dat maakt het leiding geven
binnen virtueel samenwerken initiatieven juist extra complex en vraagt
om managers met de juiste gedragsvaardigheden om deze andere
manier van samenwerken aan te sturen. Schep hiervoor dus als  
organisatie de juiste randvoorwaarden.

3.3 Mensen
Een belangrijke succesfactor is de samenstelling van de mensen die
virtueel gaan samenwerken. Het niet participeren, het bij elkaar plaat-
sen van conflicterende persoonlijkheidsprofielen of het ontbreken van
essentiële groepsrollen werkt mislukkingen in de hand. Zo is het van
belang dat je mensen niet alleen bij elkaar zet op basis van hun 
inhoudelijke bijdrage, maar ook op hun bijdrage aan het functioneren
vanuit hun persoonlijke kwaliteiten.

Succesfactor 9 en 10
9. Zijn managers geselecteerd op gedragsvaardigheden die

nodig zijn om virtueel samenwerken aan te sturen?
10. Pas groepsrolmanagement toe en bevorder vaardigheden

en de juiste attitude middels opleiden.

3.4 Structuur
Structuur richt zich in het geval van virtueel samenwerken vooral op de
organisatie van het werk en de relaties tussen de verschillende 
mensen. Structuur kan een risico vormen indien er een gebrek aan 
fysiek overzicht (witte vlekken) en een overlap of gebrek aan contact
is binnen de verschillende samenwerkingsverbanden. 

Succesfactor 11
11. Inventariseer vooraf witte vlekken, overlappen en mogelijke

potentiële trekkers/boegbeelden.

3.5 Cultuur
De cultuur van de organisatie kan risico’s voor virtueel samenwerken
in zich hebben indien deze een voedingsbodem is voor machtsstrijd,
weerstand tegen verandering, of managementpraktijken herbergt die
nieuwe initiatieven ontmoedigen. Voor iedere vorm van virtueel 
samenwerken is het lastig om de reeds aanwezige cultuurverschillen
tussen de mensen onderling te beslechten. In principe is dit ook 
overbodig. Je moet de cultuurverschillen juist zo managen dat er een
cultuur van vertrouwen ontstaat. Juist vertrouwen moeten we zien als
een belangrijke voorwaarde voor samenwerking, kennis delen, 

innoveren, communiceren, enzovoort. Binnen de verschillende 
vormen van virtueel samenwerken moet men daarom ook ‘dezelfde
taal gaan spreken’.

Succesfactor 12
12. Manage de cultuurverschillen dusdanig dat er een cultuur

ontstaat die gebaseerd is op vertrouwen.

3.6 ICT
‘Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong 
reasons’ (R. Buckminster Fuller, 1895-1983). Bij virtueel samenwer-
ken gaat het om de beschikbaarheid van ICT en de duidelijkheid en
overeenstemming over het gebruik. ICT kan bijdragen aan flexibiliteit
en innovatievermogen tot controle van bedrijfsprocessen en werkuit-
voering. Als zodanig is ICT te beschouwen als een risico voor het 
slagen van virtueel samenwerken in een organisatie. Het is dus de 
bedoeling dat samenwerken goed functioneert en dat de inzet van ICT
dat functioneren positief beïnvloedt. De meeste ICT die virtueel 
samenwerken ondersteunt, maakt het mogelijk om mensen met 
elkaar te laten samenwerken in plaats van dat zij personen stimuleren
om samen te werken.

Succesfactor 13
13. Maak bewust een keuze voor de juiste ICT.

4. Implementeren 
Hoe ga je een virtueel samenwerkingsinitiatief invoeren in het primaire
proces van een organisatie? In deze stap gaat het om de 
daadwerkelijke realisatie van virtuele samenwerkingsinitiatieven. Bij de
implementatie moet je voorkomen dat alsnog teveel nieuwe oplossin-
gen of verfraaiingen worden bedacht. Je moet het accent leggen op
een goede uitvoering van datgene wat je tot nog toe hebt voorbereid.

Met de implementatie van virtueel samenwerken begin je niet zomaar,
er gaat een grondige voorbereiding aan vooraf. Je hebt deze grondige
voorbereiding op organisatieniveau voor een groot gedeelte al 
ingezet; na het stellen van een duidelijk doel en het uitvoeren van een
gedegen analyse neemt het management al dan niet het besluit om 
virtueel samenwerken te introduceren in de organisatie. Besluit een
organisatie over te gaan tot de introductie, dan heb je bij instrumen-
teren de randvoorwaarden gecreëerd opdat (een gedeelte van) de
mensen binnen de organisatie een aantal van hun primaire taken 
kunnen gaan vervullen met virtueel samenwerken. Met de overgang
van instrumenteren naar implementeren vindt er een belangrijke 
verandering plaats in de checklist virtueel samenwerken. Doelen 
stellen, diagnosticeren en instrumenteren worden alledrie uitgevoerd
op het niveau van de organisatie als geheel. Implementeren richt zich
daarentegen op het niveau van een individueel virtueel samenwerken
initiatief, waarbij de uitkomsten van de eerste drie hoofdprocessen
(doelen stellen, diagnosticeren en instrumenteren) als kader gelden.
Ongeacht de gekozen strategie, managementstijl, ICT-keuze, 
enzovoort, doorloop je met ieder initiatief dat wordt opgezet haar eigen
programma. Het gaat erom dat je virtueel samenwerken een plaats
geeft binnen het primaire werkproces van alle betrokkenen. Dit 
betekent dat je voor ieder individueel samenwerkingsinitiatief een op
maat gemaakt implementatieplan opstelt. Hierbij gelden de volgende
succesfactoren: 

Succesfactor 14
14. Verzorg voor de initiatiefnemer of de manager van het 

initiatief een training virtueel samenwerken.
Succesfactor 15

15. Formuleer een doel voor je samenwerkingsinitiatief dat 
gekoppeld is aan het organisatiedoel voor virtueel 
samenwerken.
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Succesfactor 16
16. Selecteer de mensen die gaan deelnemen.

Succesfactor 17
17. Bepaal de vorm op basis van je gestelde doel.

Succesfactor 18
18. Selecteer de groupware voor je virtueel 

samenwerkingsinitiatief.
Succesfactor 19

19. Maak het groepsplan voor je virtueel 
samenwerkingsinitiatief.

Succesfactor 20
20. Zet een helpdesk of informatiebalie op.

Succesfactor 21
21. Contacteer de deelnemers.

Succesfactor 22
22. Bereid een eerste fysieke bijeenkomst/kick off voor.

Succesfactor 23
23. Faciliteer de eerste fysieke bijeenkomst / kick off.

5. Borgen
Hoe veranker je binnen de organisatie virtueel samenwerken? Borgen
vindt plaats op diverse momenten in het gehele proces, op meerdere
terreinen en door verschillende personen. Het gaat erom dat je 
virtueel samenwerken zowel inpast bij de mensen als binnen de 
organisatie. Pas dan laat je een basis ontstaan waarop kan worden
teruggevallen, van waaruit kan worden uitgebouwd en verbeterd. 
Dat maakt de introductie van virtueel samenwerken binnen een orga-
nisatie niet tot een incident, maar geeft het een structurele betekenis.

Succesfactor 24
24. Draag er zorg voor dat virtueel samenwerken een plaats

krijgt binnen het primaire proces van de organisatie en alle
betrokkenen.

Checklist virtueel samenwerken
Bovenstaande succesfactoren vormen tezamen een ‘checklist virtueel
samenwerken’ die op praktische wijze beschreven is. Het gaat hier
om een volledig stappenplan voor organisaties die organisatiebreed
virtueel samenwerken willen introduceren. De checklist is modulair 
opgebouwd en beschrijft het hele traject van ist naar soll met alle 
rollen, taken en verantwoordelijkheden. Het is mogelijk dat jij als lezer
diverse rollen, taken en verantwoordelijkheden op je neemt. Zo kun je
initiatiefnemer, projectmanager en groepsmanager tegelijk zijn. Dit is
geheel afhankelijk van de grootte van de organisatie, de branche
waarin de organisatie zich bevindt, de aard van de werkzaamheden en
je functie. Je kunt de stappen sneller en minder uitgebreid doorlopen
als de organisatie minder complex, groot en ambitieus is •

Mark Meerbeek

Mark Meerbeek is als strategy
consultant werkzaam op het 
gebied van virtueel samenwerken.
Vanuit zijn ervaring op dit vak ge-
bied heeft hij het boek ‘Vormgeven
van virtuele groepen: 24 factoren
voor succes (ISBN 90-13-00507-
1)’ geschreven.
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INFORMATION

WORKER

Het onderstaande artikel werkt een generieke oplossing uit met 
gebruikmaking van SQL 2005, Reporting Services en Integration 
Services om de uitzonderingsrapportage ‘s-nachts automatisch te 
genereren en als pdf te mailen naar de diverse medewerkers van je 
organisatie.
De business case van het artikel is: het op generieke wijze genereren
van signaleringsrapporten van divers pluimage om de bestaande 
bedrijfsprocessen te monitoren, te ondersteunen en te verbeteren.

Het uitzonderingsrapportage-systeem (US) in hoofdlijnen
In figuur 1 is het hele US proces opgenomen. Rechts staan de 
gebruikers en/of machines die de diverse productiedatabases 
muteren. Periodiek, b.v. ’s nachts of iedere 5 minuten, start Integration

Services (SSIS) het proces op wat door middel van het uitvoeren van
SQL-statements alle te rapporteren gegevens uit de productie -
databases haalt. Deze gegevens worden weggeschreven in de   
ExceptionDB. Vervolgens wordt ReportingServices (SSRS) aan het
werk gezet om op basis van data driven subscription, waarover later
meer, de diverse collega’s te bedienen met de op maat gesneden 
uitzonderingsrapportages.

Het databaseschema
Om de grote diversiteit aan rapportages te kunnen ondersteunen heb
ik het volgende eenvoudige databaseschema in elkaar gezet (zie 
figuur 2).

Fig. 2: Databasediagram van het US
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Uitzonderings-
rapportage

Hoe vaak komt het niet voor dat er data in operationele systemen wordt vastgelegd die weliswaar niet in strijd is
met de invoercontrole van de diverse bedrijfsapplicaties, maar jij, of je baas, zou toch willen dat het ‘verboden’ was
om dergelijke data in te voeren. Je kunt hierbij denken aan zaken als:

• verkeerd ingevoerde postcodes
• niet toegestane combinaties van grootboekrekening / kostenplaats / kostendrager
• ontbrekende gegevens bij een bestelling

Maar ook aan:
• een uitzonderingsrapportage voor bestellingen boven de € 5.000,-
• de rapportage van de kerncijfers uit de 6 backend-databases van je bedrijf
• de openstaande klachten voor customer support per medewerker

Enfin, laat je fantasie maar de vrije loop …

León Carpay

Fig. 1: Het uitzonderingsrapportage-systeem in hoofdlijnen



De “magie” van het hele systeem zit eigenlijk in de tabel Exception-
Output. Elk record uit een productiedatabase heeft een waarde die
uniek is voor dat record. Deze KeyValue, zoals ik die unieke waarde 
benoemd heb, kan bijvoorbeeld zijn: het OrderNr, het RelatieNr, het
MutatieNr of iets dergelijks. In het geval van een aggregatie, bijvoor-
beeld de totale weekomzet van een verkoper, neem je voor de 
KeyValue het MedewerkersNr. Een ander belangrijk veld is het veld
TextValue. In het TextValue-veld wordt de inhoud van het KeyValue-
veld weergegeven, evt. aangevuld met andere gegevens. Voor de toe-
lichting op de functie van de overige velden verwijs ik naar de tabellen
1a, 1b en 1c.

In listing 1 is een voorbeeld opgenomen van een check op de aan   we-
zigheid van niet-numerieke huisnummers in de Contact-tabel. In de
frontend applicatie mogen niet-numerieke huisnummers worden 
ingevoerd. Echter in een andere applicatie worden de huisnummers
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De “magie” van het hele systeem zit
eigenlijk in de tabel ExceptionOutput

ExceptionMain: de bron voor de controle of rapportage SQL-statements (controleSQL)  
Veld Type Omschrijving
ExceptID int unieke sleutel van elke controleSQL die wordt uitgevoerd 
ProcessID int de categorie van de controleSQL (bv alle controles op het adressenbestand)
Description varchar(500) algemene beschrijving voor de controleSQL
StrSql varchar(4000) het INSERT statement met selectie voor de controle of rapportage 
CheckDate datetime de datum wanneer het record is aangemaakt of voor de laatste keer is gecheckt
Action varchar(500) beschrijving voor de eindgebruiker welke actie ondernomen moet worden
Inactive datetime op welke datum het script verloopt
FieldDescription varchar(50) beschrijving van het bronveld (descriptief)
SortOrder int de volgorde waarin deze controle getoond moet worden op de eindrapportage
Bron varchar(20) beschrijving van het bronsysteem
Remarks varchar(500) opmerkingen voor jezelf

Tabel 1a: Tabeldefinitie van ExceptionMain

ExceptionOutput: de records met het resultaat van de controleSQL van ExceptionMain
Veld Type Omschrijving
ExceptionOutputID int unieke sleutel
CreationDate datetime de datum/tijd wanneer het record wordt aangemaakt
ExceptID int de unieke sleutel van de controleSQL die het record gegeneerd heeft
KeyValue varchar(50) de sleutelwaarde uit het bronsysteem (bv het relatienummer of mutatienummer)
Amount decimal(38,20) het bedragveld uit het bronsysteem van het te  rapporteren record

(bv het omzetbedrag)
Quantity decimal(38,20) het aantalveld uit het bronsysteem van het te  rapporteren record

(bv het aantal producten van de omzet, het aantal klachten per medewerker)
TextValue varchar(1000) de waarde van de KeyValue eventueel aangevuld met andere gegevens (zie listing)

Tabel 1b: Tabeldefinitie van ExceptionOutput

ExceptionProcess: de tabel waarin de categoriën controleSQL’s worden gekoppeld aan emailadressen tbv de
DataDrivenSubscription binnen SRSS
Veld Type Omschrijving
ID int de unieke sleutel van de tabel
ProcessID int de categorie van de controleSQL
ProcessName varchar(100) omschrijving van de categorie
Email varchar(100) e-mailadres van de geadresseerde

Tabel 1c: Tabeldefinitie van ExceptionProcess

gecast naar een integer en wordt er een fout gegenereerd als er een
alfa-numeriek karakter voorkomt in het huisnummerveld. Door deze
toekomstige fout nu tijdig te rapporteren kan de productieafdeling deze
invoer herstellen en zal het proces van de 2e applicatie doorlopen 
kunnen worden zonder fouten.

INSERT INTO

[SVR-DWHDB01\DWHPROD].[StagingArea].[dbo].

[ExceptionOutput]

(

CreationDate,

ExceptID,

KeyValue,

Amount,

Quantity,

TextValue

)

SELECT DISTINCT

GETDATE() AS creationdate,

25 AS ExceptID,

c.no_ AS KeyValue,
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0 AS Amount,

1 AS Quantity,

'niet numeriek huisnummer: ' + [House No_]

AS TextValue

FROM [SVR-DBYES01].[Yesterday].[dbo].[VEH$Contact] c

WHERE ISNUMERIC(ISNULL([House No_], 0)) = 0

AND LEN([House No_]) > 0

Listing 1: Voorbeeld van een exception-systeem SQL-statement

Indien de fout veelvuldig voorkomt en/of erg storend is voor de 
business, zal er uiteraard een bugfix moeten komen voor de 
applicatie(s). Maar ook het bugfixproces heeft een bepaalde 
doorlooptijd en tot het zover is, zal het uitzonderingsrapportage-
systeem zijn diensten bewijzen.

Integration Services
Het past niet in het kader van het artikel om een volledige beschrijving
van het SSIS-deel van het US te geven. Ik wil hier volstaan met een 
afbeelding (fig 3.) van het SSIS-package. Uiteraard is een en ander
ook te schrijven in een SQL-batch.

Fig 3: Het exception-package in SSIS

Reporting Services
De functionaliteit die gemaakt is binnen SSRS valt uiteen in twee delen:
de layout van het uitzonderingsrapport en de scheduling met 
DataDrivenSubscription.

De layout
Voor de layout van het uitzonderingsrapport binnen SSRS heb ik de
volgende keuze gemaakt (zie figuur 4). Uiteraard is de layout afhanke-
lijk van het doel en publiek van het rapport. In dit voorbeeld gaat het
om een uitzonderingsrapport dat wordt getoond in de browser.

Fig 4. Voorbeeldrapportage in SSRS

De DataDrivenSubscription
In listing 2 is het SQL-statement opgenomen om de e-mailadressen te
selecteren van medewerkers die een rapport gaan ontvangen. Let op
dat alleen een mailtje wordt gestuurd als er informatie te versturen is.
Immers, als er geen records aanwezig zijn voor de medewerker, via
de ProcessID-JOIN, worden er voor die medewerker ook geen 
mailtjes verstuurd. 

SELECT ExceptionProcess.EMail, ExceptionMain.ExceptID

FROM ExceptionMain

INNER JOIN ExceptionOutput ON

ExceptionMain.ExceptID = ExceptionOutput.ExceptID

INNER JOIN ExceptionProcess ON

ExceptionMain.ProcessID = ExceptionProcess.ProcessID

WHERE (CAST(CONVERT(varchar(10),

ExceptionOutput.CreationDate, 102) AS datetime) =

CAST(CONVERT(varchar(10), GETDATE(), 102) AS

datetime))

GROUP BY ExceptionProcess.EMail, ExceptionMain.ExceptID

Listing 2: Het SELECT-statement voor de DataDrivenSubscription in
SSRS

Conclusie
Met relatief eenvoudige structuren is een heel krachtige uitzonde-
ringsrapportage tool te bouwen die flexibel inzetbaar is. Met gebruik-
making van de standaard componenten van SQL2005 is hele systeem
binnen een dag in de lucht. Het omvormen van operationele 
gegevens naar de fingerprint van het exception-systeem (Creation-
Date, ExceptID, KeyValue, Amount, Quantity, TextValue) is de sleutel tot
het generiek vastleggen en rapporten van gegevens uit diverse 
operationele databases •
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León Carpay is al meer dan 10 jaar
actief als freelancer op het gebied
van systeemontwikkling en infor-
matievoorziening. De belangrijkste
tools die hij gebruikt bij het maken
van oplossingen zijn: .Net, SQL-
Server, Sharepoint en MS Office.
Eind jaren tachtig begonnen als
administrateur / systeembeheer-
der in de not-for-profit sector. In de

jaren negentig heeft hij zich ontwikkeld tot Office programmeur
en database ontwikkelaar. In de laatste jaren heeft hij zich 
‘bekeerd’ tot .Net-adept. León is te bereiken op leon@carpay
automatisering.nl

Information Worker TIP:
SharePoint 2007 
Wist je dat je met de commandline tool van SharePoint
stsadm.exe per ongeluk een volledige SharePoint installatie van
de server kunt verwijderen? De operation stsadm.exe –o unin-
stallfeature verwijdert een feature, terwijl de verborgen opera-
tion stsadm –o uninstall SharePoint volledig verwijdert van de
server -L  

(met dank aan Donald Hessing)

Maar ook het bugfixproces heeft een
bepaalde doorlooptijd en tot het zover
is, zal het uitzonderingsrappor tage-
systeem zijn diensten bewijzen
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Alles draait bij ASP.NET binnen het ASP.NET Worker Process
(w3wp.exe of aspnet_wp.exe), waarvan er vanaf IIS 6 meerdere naast
elkaar kunnen draaien, elk verantwoordelijk voor één of meer web -
applicaties. Daarbij werkt iedere applicatie in een eigen AppDomain
binnen het ASP.NET Worker Process. Het ASP.NET Worker Process
is in feite een gewoon .NET proces en dat is standaard multi-threaded.
Dit betekent dat er een thread pool beschikbaar is met een instelbare
hoeveelheid threads. In het geval van ASP.NET bevat de thread pool
standaard 25 threads. Wanneer een aanvraag binnenkomt voor een
pagina van een bepaalde applicatie (dus AppDomain) kent het
ASP.NET Worker Process een thread toe aan dit request om de     
aanvraag af te handelen. Wanneer de aanvraag afgehandeld is, gaat
de thread terug naar de thread pool. De volgende keer dat de thread
een aanvraag af moet handelen, kan dit best voor een andere 
applicatie (dus AppDomain) zijn. Iedere applicatie dient een thread
daarom voor iedere aanvraag als nieuw te beschouwen en het is dus
bijvoorbeeld niet verstandig om zaken in het geheugen op te slaan dat
specifiek is voor de thread (de zogenaamde thread local storage).

Doordat threads gedeeld worden door meerdere AppDomains, vraag
je je misschien af of dit wel veilig is. Het antwoord is (gelukkig) “ja”. 
Iedere keer dat een thread uit de thread pool gehaald wordt, krijgt het
een context. Deze context bepaalt o.a. de identiteit waaronder de
thread werkt en welke Culture en UICulture van toepassing zijn. In het
geval van ASP.NET kunnen we daar ook de HttpContext bij tellen,
waarmee je toegang hebt tot applicatiegegevens en alle belangheb-
bende gegevens van de aanvraag, zoals Request, Response, Session
en Application. Wanneer de thread klaar is met het afhandelen van de

aanvraag, wordt de context van de thread weer in de beginstand te-
ruggebracht. Vanuit het oogpunt van veiligheid betekent dit dat alle
aanvraag-, sessie- en applicatiespecifieke gegevens van de vorige
aanvraag nooit in de volgende aanvraag beschikbaar zijn. Dit werkt
twee kanten op. Het betekent namelijk ook dat we van alles met een
thread kunnen doen zonder dat dit invloed heeft op de volgende aan-
vraag die de thread afhandelt. Zo kunnen we bijvoorbeeld de Culture
aanpassen (zie listing 1). In listing 1 zie je de Application_Begin
Request event handler in GLOBAL.ASAX. Deze event handler kijkt
naar de waarde van de QueryString parameter ‘lang’ en stelt de 
Culture van de thread in op de gespecificeerde Culture.

public void Application_BeginRequest(

object sender, EventArgs e)

{

string lang = Request.QueryString["lang"];

if (string.IsNullOrEmpty(lang)) return;

CultureInfo culture = CultureInfo.GetCultureInfo(lang);

Thread.CurrentThread.CurrentCulture = culture;

}

Listing 1: De culture van een thread aanpassen

<html>

<body>

<div>

<h1><%= DateTime.Today.ToLongDateString() %></h1>

</div>

</body>

</html>

Listing 2: Testpagina voor Listing 1

Je kunt de code in listing 1 eenvoudig testen door een pagina te
maken die de datum toont, zoals in listing 2. Het resultaat van de 

ASP.NET is multi-threaded en dat is maar goed ook. De schaalbaarheid van
ASP.NET zou om te huilen zijn als dit niet zo was, omdat dan telkens maar één 
pagina-aanvraag tegelijk afgehandeld zou kunnen worden. Net zoals een grote
supermarkt met maar één kassa zou dat tot zeer langzame afhandeling leiden.
Door de manier waarop ASP.NET in elkaar zit, biedt multi-threading ons meer dan
alleen schaalbaarheid.

Het ASP.NET Worker Process is in
feite een gewoon .NET proces en
dat is standaard multi-threaded

ASP.NET onder de Motorkap:

Threading
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aanvraag http://localhost/listing2.aspx?lang-=nl-NL is een datum weer
in het Nederlands, terwijl http://localhost/listing2.aspx?lang-=fr-FR de
datum in het Frans weergeeft. Uiteraard werkt dit ook op basis van
andere criteria, zoals een cookie of de URL als de applicatie onder
meerdere URL’s bereikbaar is. De code uit listing 1 is dan ook zeker
praktisch toepasbaar voor meertalige sites, omdat je daarmee datum-
en getalformaten, en het gebruik van resource bestanden kunt 
sturen.

Het voorgaande voorbeeld is nog betrekkelijk eenvoudig, maar we
kunnen nog verder gaan. Als je Forms Authentication gebruikt op basis
van Active Directory, log je de gebruikers wel in met username/pass-
word uit AD, maar je krijgt niet de rechten van de Windows gebruiker
mee zoals met Integrated Security. Je kunt echter de identiteit waar-
onder de thread draait aanpassen. Hiervoor dien je de WindowsIm-
personationContext te gebruiken (die wel FullTrust nodig heeft
overigens). Het gebruik daarvan is wat ingewikkeld, maar op m’n blog
staat een WrapperImpersonationContext die het allemaal veel een-
voudiger maakt (zie http://www.vanotegem.nl/PermaLink,guid,
36633846-2eca-40fe-9957-2859d8a244dc.aspx). Door voor het 
aanroepen van de pagina in de ASP.NET pipeline de identiteit te 
veranderen, werkt de hele pagina onder de context van het Windows
account van de gebruiker. Zo worden bijvoorbeeld bestanden 
geopend onder die context en weet je dus zeker dat de gebruiker
rechten heeft om dat te doen. In listing 3 zie je de code die hiervoor
aan GLOBAL.ASAX toegevoegd moet worden. Denk erom dat er niet
altijd een sessiecontext is, vandaar de check op de bestandsextensie.
Bij het eerder genoemde blog artikel is de gehele code te downloaden.

WrapperImpersonationContext m_ImpersonationContext;

void Application_EndRequest(object sender, EventArgs e)

{

if (m_ImpersonationContext != null)

{

m_ImpersonationContext.Leave();

}

}

void Application_PreRequestHandlerExecute(

object sender, EventArgs e)

{

if (HttpContext.Current.Request.FilePath.EndsWith(

".axd")) return;

string username = (string)Session["username"];

string password = (string)Session["password"];

if (string.IsNullOrEmpty(username) == false)

{

m_ImpersonationContext =

new WrapperImpersonationContext(

"MyDomain", username, password);

m_ImpersonationContext.Enter();

}

}

Listing 3: De identiteit van het Windows account aanpassen 

Michiel van Otegem 
michiel.van.otegem@bataviasoftware.com •

Information Worker TIP:
Wist u dat …
• u voor de Web Content Management features van SharePoint

de MOSS 2007 licentie nodig heeft om gebruik te maken van
de standaard Content 

• Deployment features de bron en de bestemming omgeving 
geconnect moeten zijn 

• de Content MIgration API (SPImport, SPExport, SPImport
Settings, SPExportSettings) ook in WSS v3 beschikbaar zijn

(met dank aan Mirjam van Olst)

.NET (Visual Basic) TIP:
Webservices Contract First
Uit oogpunt van onderhoudbaarheid is het verstandig om de
structuur van de business layer te ontkoppelen van webser-
vices. Dit is realiseerbaar door het ontwerpen van separate XSD
schema's voor de webservices. Christian Weyer van Thinktec-
ture heeft hiervoor WSCF ontwikkeld. Meer informatie:
http://www.thinktecture.com/resourcearchive/tools-and-
software/wscf. 

.NET (Visual Basic) TIP:
Wat extra instructie nodig bij het maken 
van Visual Basic data applicaties?
In dat geval kan je de screencasts van Beth Massi goed 
gebruiken. Zij heeft een serie video’s gemaakt met formulieren
over data als thema. De video’s zijn te vinden op
http://msdn2.microsoft.com/en-us/vbasic/bb466226.aspx

.NET (Visual Basic) TIP:
Performance verbetering webservices
De performance van webservices is in veel situaties aanmer-
kelijk te verhogen door gebruik te maken van compressie. 
Hiervoor bestaan third party modules die geinstalleerd kunnen
worden in IIS, maar IIS biedt hiervoor zelf ook mogelijkheden.
Dit deel is in de GUI van IIS slechts zeer summier 
geïmplementeerd, maar door de IIS metabase te muteren is
GZIP te activeren.

Meer informatie is onder andere te vinden op
http://www.wwwcoder.com/main/parentid/
170/site/3669/68/default.aspx. 
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Het is half vier ’s middags

als mijn vliegtuig in een

zachte motregen landt op

het vliegveld van Seattle

Tacoma. Omdat ik deel

uitmaak van de Visual

Studio Advisory Board

ben ik op weg naar de

campus van Microsoft in

Redmond, het overbe-

kende slaperige voor-

stadje van Seattle. Maar

behalve dat Seattle de

reuzen Microsoft en 

Boeing huisvest, kent ook

koffieconcern Starbucks

zijn oorsprong in het 

centrum van de stad,

nabij Pike Place Market.

Nu drink ik graag koffie,

en dus sluit ik niet lang na

de landing aan in een rij in

een van de ruim honderd

Starbucks winkeltjes in

het centrum van de stad.

Interesting Things:

Starbucks
Starbucks is een fenomeen. Nog altijd ben ik er niet uit of ik hun koffie lekker vind of gewoon een warme bak
troost. Maar wat me altijd opvalt als ik in een van hun winkels ben, is de bijzondere werkwijze die men hanteert
wanneer ik een simpele beker koffie bestel. Degene die de bestelling opneemt, roept deze door naar een collega,
die een beker klaarzet en daar iets opschrijft met een zwarte marker. Een andere collega pakt de beker op en vult
die met koffie. Dan wordt de beker opgepakt door weer een andere medewerker, en voor mijn neus neergezet.
Zo zijn er drie tot vier Starbucks-medewerkers nodig om één beker koffie te maken. Knappe samenwerking. Of ik
nu in Seattle, Zurich, Honolulu, Amsterdam, Sydney of Kuala Lumpur ben, de werkwijze is identiek. Onwillekeurig
denk ik aan die oude mop over hoeveel Belgen er nodig zijn om een gloeilamp in te draaien. Dat moet efficiënter
kunnen.

Hok
Helaas zijn wij in ons vakgebied nu niet bepaald een toonbeeld van efficiëntie en samenwerking. Ter lering en 
vermaak een paar voorbeelden. Ooit maakte ik frameworks voor PowerBuilder. Typisch client server. Totdat we 
besloten een model view controller te implementeren en zo het opzetten van een laag voor bedrijfslogica te 
faciliteren. Om dit fraaie stukje technologie te ontwikkelen sloten mijn collega Wim en ik onszelf op in een hok met
twee whiteboards en een laptop. Toen we na een week of vier het hok weer uitkwamen waren de whiteboards vol
en hadden we een prachtige meerlagenarchitectuur aan ons framework toegevoegd. Jammer alleen dat de 
ontwikkelaars in de projecten hun werkwijze niet veranderden en ons fraaie werkstuk nooit gebruikt hebben. 
Ach, we hadden ons in elk geval vermaakt.

Handen geven
Een paar jaar en een werkgever later werd ik gevraagd een audit te doen in een project bij een grote financiële 
instelling. Ik was dus gewaarschuwd. Dit project was zo’n beetje het eerste dat daar met Java werd uitgevoerd.
Om een lang verhaal kort te maken: het project telde zo’n honderd medewerkers. Twintig analisten, twintig 
ontwerpers en natuurlijk ook twintig Java ontwikkelaars. En de nodige overhead: managers, secretaresses, 
projectbureau, en o ja, niet te vergeten de WebSphere beheerder. De ontwikkelaars hadden het niet erg druk. 
Eigenlijk hadden ze niets te doen. Er was namelijk nog geen ontwerp. Maar omdat Java ontwikkelaars extreem
schaars waren in die tijd – halverwege de jaren negentig – had de financiële instelling ze maar alvast ingehuurd.
Stel je voor dat er geen ontwikkelaars zijn op het moment dat er software gebouwd moet worden. Maar ook de
ontwerpers hadden een probleem. De analyses die werden opgeleverd door de analisten waren door de ontwer-
pers maar moeilijk interpreteerbaar. Geschreven in een taal die ze niet beheersten. En de analisten? Die konden
niet anders. Ze hadden het nu eenmaal zo geleerd. En dus werd er in het project geen software opgeleverd. Nog
geen regel. Als advies stelde ik de manager van het project voor in iteraties – van zes weken – te werken waarin
kleine brokken van de functionaliteit zouden worden geanalyseerd, ontworpen en gebouwd. Inderdaad. Tegen-
woordig noemen we dat agile software development, en doen we dat in iteraties van twee weken. Maar voor een
grote financiële instelling halverwege de jaren negentig was dit niet heel erg gebruikelijk. En nog steeds niet, als ik
kijk naar de projecten die grote financiële instellingen ruim tien jaar later uitvoeren. Maar goed. Terug naar het 
project. We besloten om workshops te organiseren. Multidisciplinaire. Terwijl ik het brown paper met schilderstape
aan de muur hang voor de eerste workshop, druppelen de deelnemers binnen. Twee analisten, twee ontwerpers,
en een ontwikkelaar. Opvallend genoeg geven ze elkaar een hand. “Dat is een goede gewoonte,” zeg ik glimla-
chend en naïef. “Doen jullie dat hier iedere dag?” De analisten en de ontwerpers kijken mij verbaasd aan en daarna
elkaar. “Nee hoor,” zegt een van de analisten dan. “Dat doen we alleen maar omdat we elkaar nog niet kennen.”
Het project liep al ruim een jaar en kostte ruim honderdduizend gulden per dag. Nodeloos toe te voegen dat 
tijdens dit project nooit software is opgeleverd. Tijdens de eerste iteraties proberen we twee schermen te 
ontwikkelen – ja, u leest het goed: twee schermen, in zes weken, met twintig ontwikkelaars. Tevergeefs.

Fooien
Kan het nog erger? Ach. Er is altijd een overtreffende trap. Nog niet zo lang geleden kreeg ik van een vriend via
de mail een document toegestuurd. Een use case. Van ruim zestig pagina’s. Nu is dat wat veel voor een enkele
use case. Ik blader door het document en worstel door tientallen scenario’s. En een dozijn schermen. Dat wordt
weer een feest voor de ontwikkelaars. Gelukkig bevinden die zich in India. Anders dan in het vorige voorbeeld is
tijdens dit project al wel software geproduceerd. Er zijn ongeveer tien schermen gereed. Maar ja, het project loopt
ook pas een jaar. Kosten? Anderhalf miljoen euro per scherm. Dus wie ben ik om Starbucks te bekritiseren over
hun werkwijze? Ik pak mijn koffie van de toonbank en verlaat de winkel. Happy end? Nee, helaas. Het verhaal heeft
een staartje. In dezelfde week dat ik in Seattle ben, wordt bekend dat managers van het koffieconcern in 
Californië meedeelden in de fooienpot. En dat vond een rechter niet goed. Nu moet Starbucks maar liefst honderd
miljoen dollar aan fooien herverdelen. Zo erg is het in ons vak dus nog niet.

Sander Hoogendoorn - blog.sanderhoogendoorn.org •

GENERAL
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Fig. 1: Een tag cloud

Drie Functies
De ontwikkelingen op het gebied van usability leiden regelmatig tot
nieuwe vindingen die binnen korte tijd door talloze websites gekopi-
eerd worden. De tag clouds zijn hiervan een voorbeeld. Een tag cloud
(zie figuur 1) is een verzameling van termen die zodanig wordt weer-
gegeven dat de visuele nadruk van elke term overeenkomt met het 
relatieve belang binnen de verzameling. (Afhankelijk van de context
noemt men tag clouds ook wel text clouds, topic clouds of word
clouds.) Zo’n tag cloud biedt de gebruiker drie functies in één visuele
constructie:

1. De gebruiker is in staat om gemakkelijk naar termen te zoeken
omdat de teksten op alfabet gesorteerd zijn;

2. De gebruiker kan als alternatief zijn navigatiegedrag spontaan laten
afhangen van de gesuggereerde opties;

3. Ook zonder navigatie hebben de fontgroottes een informatieve 
functie m.b.t. het relatieve belang van de verschillende termen en de
inhoud van de website.

Door het lezen van een aantal artikelen over het maken van tag clouds
kwam ik tot de conclusie dat er voldoende ruimte is voor verbetering
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Tag Clouds:

Usability en Wiskunde
Volgens Wikipedia was Flickr.com de eerste website die de tag cloud als innovatief
hulpmiddel voor navigatie inzette. Inmiddels is het idee echter zo ingeburgerd dat je
tag clouds op talloze andere sites aantreft. Met name websites die een grote verza-
meling gegevens ontsluiten, hebben baat bij dit nieuwe type user interface element.
In dit artikel geef ik een aantal adviezen voor het bouwen van tag clouds, waarbij ik een
generiek mechanisme nastreef zodat je willekeurige gegevensverzamelingen kunt 
ondersteunen.

Jurgen Appelo



op dit gebied. Alle voorbeelden die ik heb gevonden bevatten imple-
mentaties voor specifieke datasets en specifieke lay-outs. Ze evalue-
ren helaas niet wat alle alternatieve mogelijkheden zijn voor andere
typen data en variabele user interfaces. Ik wil om die reden juist wel
een poging doen in die richting, en het gevolg is een artikel dat primair
bedoeld is als een overzicht van opties bij het bouwen van tag clouds.
Een volledig uitgewerkte implementatie van een generieke oplossing
zul je in dit artikel niet vinden. Maar op basis van mijn simpele voor-
beelden zijn de experts ongetwijfeld in staat iets te bouwen dat veel
fraaier is dan wat mijn zoekopdrachten tot nu toe hebben opgeleverd.

Het ontwerp van een tag cloud bestaat uit meerdere functionele lagen.
De meeste implementaties die ik heb bekeken, behandelen data 
access, business logica, layout en functionaliteit in één keer, soms
zelfs in één class. Ik kies ervoor een andere weg te bewandelen en
behandel de afzonderlijke functionele lagen apart. Ik ga ervan uit dat
het hierdoor voor de meeste ontwikkelaars veel gemakkelijker is om
mijn suggesties los van elkaar binnen een eigen architectuur te imple-
menteren. De voorbeelden geef ik met Visual Basic.NET omdat deze
code voor iedereen (en vooral voor mijzelf) gemakkelijk te begrijpen is.
De experts onder ons kunnen de ideeën ongetwijfeld snel (en profes-
sioneler) vertalen naar hun eigen favoriete omgevingen.

Brondata
Als input voor een tag cloud heb je een dataset nodig bestaande uit
tenminste drie kolommen: een tekst (om af te drukken), een gewicht
(om de fontgrootte te bepalen) en een identifier (een code om naviga-
tie te kunnen ondersteunen). Het gewicht in de dataset stelt vaak een
frequentie voor, zoals het aantal keren dat de tekst gebruikt is als zoek-
term of het aantal exemplaren dat verkocht is van een artikel. Maar
het is niet vanzelfsprekend dat het gewicht een integere waarde is. Je
kunt ook denken aan verkiezingsuitslagen bestaande uit politieke par-
tijen en hun percentages, aardbevingen en hun intensiteit, of filmster-
ren en hun IQ. Eigenlijk is er in technisch opzicht weinig verschil tussen
een tag cloud, histogram, lijngrafiek of taartgrafiek. Ik zal dan ook niet
verbaasd zijn als de tag cloud opduikt als het zoveelste type 
standaardgrafiek in Excel 2010.

Bij het samenstellen van de brondata voor een tag cloud kun je op
drie manieren beperkingen opleggen aan de ruwe data in het systeem:

1. Net als bij andere grafieken is er bij tag clouds een beperking aan
de dichtheid van de informatie. Volgens Wikipedia bevatten tag
clouds doorgaans 30 tot 150 tags. Usability stelt duidelijk een 
bovengrens aan het aantal teksten. Daarnaast kan de layout van
een pagina een beperking opleggen aan de beschikbare ruimte voor
de tag cloud. Het is dus noodzakelijk dat je rekening houdt met een
maximale lengte van de dataset.

2. Sommige teksten zijn mogelijk niet interessant voor gebruikers en
moeten uit de tag cloud weggelaten worden. Dit is bijvoorbeeld het
geval bij lidwoorden en andere woorden die door zoekalgoritmen
als “ruis” opgevat worden. Denk er dus over na of er in jouw geval
ook tags zijn die je eventueel wilt wegfilteren.

3. Veel tag clouds berekenen statistieken over een periode, zoals het
aantal keren dat zoektermen gebruikt zijn in de laatste 24 uren. 
Afhankelijk van de data zal jouw functie ook extra parameters 
bevatten waarmee je de aggregatie van gegevens beperkt tot een
(voortschrijdende) subset van de beschikbare data.

Public Function GetWriters( _

ByVal maxCount As Integer, _

ByVal ignoreNoise As Boolean, _

ByVal fromDate As DateTime, _

ByVal toDate As DateTime) As DataTable

Dim query As String = String.Format( _

"SELECT * FROM (SELECT TOP {0} ID, Text, " & _

"Count FROM Writers ORDER BY Count DESC) sub " & _

"ORDER BY Text ASC", maxCount)

'TODO: also filter on ignoreNoise, fromDate and toDate

Dim adapter As _

New SqlDataAdapter(query, _ConnectionString)

Dim table As New DataTable

adapter.Fill(table)

Return table

End Function

Listing 1: Ophalen van brondata

Uiteindelijk zul je één of meer functies maken die lijken op de code van
listing 1. Je eigen architectuur voor data access is hopelijk veel 
geavanceerder dan dit uiterst simpele voorbeeld. Maar als je het 
samenstellen van de brondata op een vergelijkbare manier loskoppelt
van de overige functionele lagen van de tag cloud, die hieronder 
verder beschreven worden, dan heb je je zaakjes alvast beter voor 
elkaar dan de gemiddelde tag cloud programmeur op het internet.
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Een tag cloud is een verzameling
termen die zodanig wordt weergege-
ven dat de visuele nadruk van elke
term overeenkomt met het relatieve
belang binnen de verzameling

Ik zal dan ook niet verbaasd zijn 
als de tag cloud opduikt als het 
zoveelste type standaardgrafiek 
in Excel 2010

Fig. 2: Lineariseren van brondata



Lineariseren
Als voorbeeld heb ik voor dit artikel een dataset gemaakt bestaande
uit namen van auteurs die bekend zijn in ons vakgebied en het aantal
hits dat deze namen geven bij een Google search. Wanneer ik deze
ruwe data gebruik om er een tag cloud van te maken, krijg ik het 
resultaat dat je ziet in deel A van figuur 2.

De tag cloud geeft de meeste namen ongeveer even groot weer.
Slechts enkele namen springen eruit, en enkele zijn vrijwel onleesbaar.
De reden is dat de getallen in de brondata niet gelijkmatig verdeeld
zijn over het bereik. De meeste auteurs van mijn boekenplank hebben
namelijk (grofweg) ongeveer evenveel Google hits. Slechts enkelen
hebben heel veel hits of juist heel weinig. Er blijkt hier sprake te zijn van
een normale verdeling (of Gauss-verdeling): zie figuur 3. Om een 
gelijkmatiger beeld te krijgen in de tag cloud is het noodzakelijk dat je
de waarden eerst gaat lineariseren. Je krijgt een beter resultaat 
wanneer je gebruik maakt van zo’n lineaire benadering, zoals te zien
is in deel B van figuur 2. Technisch gezien betekent lineariseren dat
de getallen een stuk minder nauwkeurig worden. Maar de tags 
hebben verschillende woordlengtes dus van een nauwkeurige 
afspiegeling van gewichten is toch al geen sprake. Het gaat in deze 
situatie niet om nauwkeurigheid maar om usability.

Fig. 3: Normale verdelingen

Naast de normale verdeling komt de Pareto-verdeling of “80-20”-regel
(zie figuur 4) ook veelvuldig voor. Bij deze verdeling zit 80% van de 
getallen in de laagste 20% van het bereik, en de andere 20% van de
getallen vult de overige 80% van het bereik, of andersom. Bekende
voorbeelden hiervan zijn: financiële rijkdom van personen, populariteit
van websites en het aantal klachten per persoon over geluidshinder bij
Schiphol. Je zult begrijpen dat je afhankelijk van je dataset het juiste
algoritme voor linearisering moet kiezen. In deel C van figuur 2 heb ik
mijn dataset, die een normale verdeling bevat, gelineariseerd alsof het
een Pareto-verdeling betrof. Je ziet dat het resultaat heel vreemd is
wanneer je het verkeerde model kiest. Gek genoeg heb ik diverse 
auteurs erop betrapt dat ze precies het tegenovergestelde hebben 
gedaan: ze hebben datasets die Pareto-verdelingen bevatten 
gelineariseerd in de veronderstelling dat het normale verdelingen
waren. Het is duidelijk dat kennis van wiskunde in elk geval niet 
gelijkmatig over informatici verdeeld is.

Het is je nu duidelijk dat je verschillende functies nodig zult hebben
wanneer je verschillende soorten verdelingen wilt lineariseren. Elke
functie heeft hierbij als input slechts een verzameling getallen nodig, en
als resultaat geeft zo’n functie een nieuwe (gelineariseerde) verzame-

ling terug. Ik raad je aan te werken met generieke interfaces voor 
collecties zodat je de functies kunt toepassen op verschillende typen
datasources. Het is hierbij nodig om een expliciete boven- en onder-
grens op te geven om het gewenste bereik vast te stellen. Ook lijkt het
mij verstandig om met decimale (of reële) getallen te werken. Het 
afronden naar integere waarden kan je, vind ik, beter aan de user 
interface overlaten.

Public Shared Function FromBellCurve( _

ByVal weights As ICollection(Of Decimal), _

ByVal minSize As Decimal, ByVal maxSize As Decimal) _

As ICollection(Of Decimal)

'First, calculate mean weight

Dim meansum As Decimal = 0

For Each w As Decimal In weights

meansum += w

Next

Dim mean As Double = meansum / weights.Count

'Second, calculate standard deviation of weights

Dim sdsum As Double = 0

For Each w As Decimal In weights

sdsum += (w - mean) ^ 2

Next

Dim sd As Double = ((1 / weights.Count) * sdsum) ^ 0.5

'Calculate slope of straight line from -2*sd to +2*sd

Dim slope As Double

If sd > 0 Then

slope = (maxSize - minSize) / (4 * sd)

End If

'Get value in middle between minSize and maxSize

Dim middle As Double = (minSize + maxSize) / 2

'Calculate result for given deviation from mean

Dim output As New List(Of Decimal)

For Each w As Decimal In weights

If (sd = 0) Then

'With sd=0 all tags have the same weight

output.Add(CDec(middle))

Else

'Calculate distance from mean for this weight

Dim distance As Double = w - mean

'Calculate position on slope for this distance

Dim result As Double = _

CDec(slope * distance + middle)

'If the tag turned out too small, set minSize
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Fig. 4: Pareto-verdelingen



If result < minSize Then result = minSize

'If the tag turned out too big, set maxSize

If result > maxSize Then result = maxSize

output.Add(CDec(result))

End If

Next

Return output

End Function

Listing 2: Lineariseren van normale verdeling

In listing 2 vind je mijn poging tot het lineariseren van een normale 
verdeling, welke deels gebaseerd is op enkele voorbeelden van het
internet. De functie berekent de standaarddeviatie (sd) en gaat er van-
uit dat vrijwel alle getallen zich in het bereik -2*sd tot +2*sd bevinden.
Voor elk getal wordt vervolgens een nieuw gewicht berekend dat ligt
op een rechte lijn door datzelfde bereik.
In listing 3 vind je een algoritme dat een Pareto-verdeling lineariseert.
Deze functie berekent voor elk getal een nieuw gewicht met behulp
van een logaritme, met het getal e als basis. (De doorzetters onder
ons zullen hier niet tevreden mee zijn en kunnen uit hun eigen brondata
bepalen welk grondtal de beste benadering voor linearisering zal
geven.) De rest van de functie legt ook in dit geval de gevonden 
waarden op een fictieve lineaire lat tussen het gevonden minimum en
maximum.

Public Shared Function FromParetoCurve( _

ByVal weights As ICollection(Of Decimal), _

ByVal minSize As Decimal, ByVal maxSize As Decimal) _

As ICollection(Of Decimal)

'Convert each weight to its log value.

Const BASE As Double = Math.E

Dim logweights As New List(Of Decimal)

For Each w As Decimal In weights

logweights.Add(CDec(Math.Log(w, BASE)))

Next

'First, find the min and max weight.

Dim min As Decimal = Decimal.MaxValue

Dim max As Decimal = Decimal.MinValue

For Each w As Decimal In logweights

If w < min Then min = w

If w > max Then max = w

Next

'Now calculate slope of straight line from min to max

Dim slope As Double

If max > min Then

slope = (maxSize - minSize) / (max - min)

End If

'Get value in middle between minSize and maxSize

Dim middle As Double = (minSize + maxSize) / 2

'Calculate the result for each of the weights.

Dim output As New List(Of Decimal)

For Each w As Decimal In logweights

If (max <= min) Then

'With max=min all tags have the same weight.

output.Add(CDec(middle))

Else

'Calculate distance from minimum for this weight

Dim distance As Double = w - min

'Calculate position on slope for this distance

Dim result As Double = _

CDec(slope * distance + minSize)

'If the tag turned out too small, set minSize

If result < minSize Then result = minSize

'If the tag turned out too big, set maxSize

If result > maxSize Then result = maxSize

output.Add(CDec(result))

End If

Next

Return output

End Function

Listing 3: Lineariseren van Pareto-verdeling

Weergave
Voor het bepalen van fontgroottes ben ik in mijn zoektocht vier 
technieken tegengekomen, weergegeven in listing 4. Je ziet dat zowel
absolute (url1) als relatieve (url2) fontgroottes toegepast worden. Ook
kun je de gewichten laten vertalen naar CSS class names (url3) of naar
herhalingen van <em> tags (url4.) Zelf kun je ongetwijfeld nog meer 
varianten bedenken die je zou willen ondersteunen.

Dim url1 As String = _

"<a href='{0}' style='font-size:{1}px;'>{2}</a>"

Dim url2 As String = _

"<a href='{0}' style='font-size:{1}em;'>{2}</a>"

Dim url3 As String = _

"<a href='{0}' class='class{1}'>{2}</a>"

Dim url4 As String = _

"<em>...<em><a href='{0}'>{2}</a></em>...</em>"

Listing 4: Technieken om fontgrootte van tags te bepalen

Dit artikel heeft niet als doel uit te leggen hoe je user interface controls
moet maken of hoe je data aan HTML tags moet binden. Ik ga ervan
uit dat je met deze voorbeelden verder zelf creatief aan de slag kunt
gaan. Let er echter wel op dat front-end ontwikkelaars minstens zo
eigenwijs zijn als andere software engineers. Dus als je besluit een
eigen user interface control te maken, probeer dan je front-end vrien-
den te faciliteren door de HTML generatie geschikt te maken voor
meerdere van de genoemde technieken. Dit geldt ook voor de context
waarin de hyperlinks worden geplaatst. Sommige oplossingen 
gebruiken <UL> tags voor het opsommen van de tags, andere 
oplossingen gebruiken slechts spaties om ze van elkaar te scheiden.
Ook kun je je voorstellen dat een designer andere eigenschappen van
de hyperlinks (zoals de intensiteit van de kleur) zou willen variëren met
het gewicht van de tags. Het kan ook zijn dat je collega de hyperlinks
wil vervangen door plaatjes en stukjes script. Een goede user 
interface control behoort creatieve ingevingen niet in de weg te staan!
Tip: bedenk dat je eventuele spaties in tags (zoals bij namen van 
auteurs) al bij voorbaat door &nbsp; kunt vervangen. Dat bespaart de
front-end developer enige moeite om maatregelen te nemen tegen het
ongewenste wrapping van de tags.

Conclusie
In dit artikel heb je gelezen dat verschillende datasources als brondata
kunnen dienen voor tag clouds. Ook heb je gezien dat je verschillende
algoritmen kunt toepassen om de fontgroottes gelijkmatiger over de
tag clouds te verdelen. Tenslotte bleek dat er allerlei technieken zijn
om de HTML te renderen.
Op basis van deze informatie moet het mogelijk zijn om in je eigen 
favoriete ontwikkelomgeving een generieke oplossing te bouwen die,
in tegenstelling tot de voorbeelden die ik van het Internet geplukt heb,
in veel verschillende situaties toepasbaar is. Ik hoop daar bij een 
volgende zoektocht een keer iets van tegen te komen.

(Mijn collega Casper Broeren heeft een aardig uitgewerkt voorbeeld
van een tag cloud control in C# aangeleverd. Lezers die geïnteres-
seerd zijn in zo’n uitwerking kunnen de code via email bij mij opvragen.)
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.NET TIP:
Visual Studio 2008 
Wist je dat het debuggen van applicaties die gebruik maken
van meerdere threads in Visual Studio 2008 een stuk makkelij-
ker is geworden? De huidige thread wordt getoond door mid-
del van een gele balk, terwijl de grijze balk aangeeft waar de
overige threads in code zich bevinden. Daarnaast is het ook
mogelijk om de threads een naam te geven die gedurende de
debug sessie bewaard blijven.

(met dank aan Donald Hessing)
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Al enkele jaren is de benaming “smart client’ een populaire tegenhan-
ger voor de gebruikelijke Windows Forms applicatie. Met het .NET
Framework wil Microsoft het eenvoudig maken om smart clients te
bouwen. Microsoft heeft zo haar eigen ideeën bij waar een dergelijke
applicatie aan moet voldoen.
De applicatie moet:

• Gebruik maken van lokale resources;
• Connected zijn;
• Intelligente installatie en update ondersteunen;
• Flexibel zijn t.o.v. het device waar het op draait;
• Offline beschikbaar zijn.

Onder connected kun je verstaan dat de applicatie verbinding moet
kunnen maken met een server of backend waar informatie vandaan
wordt gehaald. Zoals gezegd worden de mogelijkheden hier voor 
geboden via WCF. Intelligente installatie en update worden sinds .NET
Framework 2.0 bereikt met ClickOnce. Hiermee vervalt voor een deel
het argument om web applicaties te bouwen waar veel data-entry mee
gedaan wordt en welke veelal enkel intern gebruikt worden. Met 
ClickOnce rol je je applicatie uit op een webserver en na eenmalig de
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Microsoft
Sync Framework

Microsoft heeft Windows Communication Foundation 
opgeleverd met .NET Framework 3.0, een uniform platform om
gegevens uit te wisselen met andere systemen en platformen.
WCF gaat ervan uit dat er een verbinding gemaakt kan 
worden, maar wellicht is die niet altijd beschikbaar. Wellicht
bestaat de wens om de opgehaalde gegevens tijdelijk te 
bewaren om deze weer met het backend te synchroniseren
zodra de verbinding opnieuw gemaakt kan worden. Hiervoor
is het Microsoft Sync Framework ontwikkeld.
Hoewel het Microsoft Sync Framework (MSF) nog de status
Community Technology Preview (CTP) heeft, wat zoveel wil
zeggen dat het nog niet af is, is er al wel een onderdeel van
MSF vrijgegeven met Visual Studio 2008. Dit onderdeel heet
Sync Services voor ADO.NET. Dit onderdeel komt het beste tot
zijn recht in smart clients en brengt een tot voor kort 
ontbrekend onderdeel naar het .NET Framework.

Met het .NET Framework wil 
Microsoft het eenvoudig maken 
om smart clients te bouwen

eenvoudige installatie doorlopen te hebben, kan de applicatie zichzelf
updaten bij elke nieuwe versie. En dat alles door in feite een enkele
druk op de knop in Visual Studio.

Offline beschikbaar houdt echter behoorlijk wat in. Het betekent dat de
gegevens die je ophaalt, lokaal beschikbaar moeten zijn, ook als je
geen verbinding kunt maken met de centrale server. Terwijl je offline
bent, kunnen de gegevens lokaal en op de server bijgewerkt worden.
Daarna moet er derhalve gesynchroniseerd worden, wat allerhande
technische uitdagingen met zich meebrengt en veel extra uren ont-
wikkeltijd. Dat is waar het Microsoft Sync Framework bij kan helpen.

Providers
Als je al enige tijd op basis van het .NET Framework applicaties maakt,
zal de term ‘provider’ je wellicht bekend voorkomen. Het bekendste
zijn wel de ADO.NET providers om gegevens uit een database te
halen. Denk hierbij aan de SQL Server Provider of de Oracle Provider.
Andere bekende zijn de membership- en roleproviders in ASP.NET.
MSF kent ‘synchronization providers’, waarmee het mogelijk moet zijn
voor elke applicatie om elk type gegevens uit te wisselen over ieder
protocol en ieder netwerk. Zodra MSF compleet en te downloaden is,
zullen vele open source providers ongetwijfeld vrij van internet te
downloaden zijn. Microsoft biedt momenteel zelf drie providers aan:

1. Sync Services voor ADO.NET
2. Sync Services voor File Systems
3. Sync Services voor FeedSync

Met Sync Services voor ADO.NET kun je data met behulp van SQL
Server Compact Edition lokaal opslaan en met enkele regels code op-
nieuw synchroniseren met het backend. Met behulp van standaard
ADO.NET kun je gegevens uit een SQL Server Compact Edition da-
tabase halen. In combinatie met MSF echter kun je tegen deze data-
base aanpraten als je primaire datastore en MSF zorgt voor de
synchronisatie tussen de twee databases. Deze eigenschap maakt
MSF bijzonder aantrekkelijk voor smart clients. Inmiddels is ook een
CTP uit van Sync Services voor ADO.NET op Windows Mobile om je
applicaties flexibeler op verschillende devices uit te brengen.
Met Sync Services voor File Systems kun je bestanden synchronise-
ren tussen systemen en met Sync Services voor FeedSync kun je RSS
en ATOM feeds synchronisren. In combinatie met de SyndicationFeed
objecten uit WCF 3.5 staats niets je in de weg om je eigen feed 
reader te ontwikkelen.

Voorheen was synchroniseren 
een technische uitdaging

Dennis van der Stelt
.NET
VISUAL C#



Vormen van synchronisatie
Er zijn drie manieren waarop systemen en applicaties met elkaar 
kunnen communiceren. Binnen MSF worden deze onderkend door
de manier waarop applicaties of systemen kunnen en willen 
participeren. Elke applicatie of systeem is een ‘participant’ (een deel-
nemer) en de meest uitgebreide is een ‘full participant’. Dit geeft aan
dat de deelnemer bidirectioneel wil synchroniseren. Wijzigingen van
de gegevens worden zowel opgehaald en opgeslagen als verstuurd
naar de andere partij.

Fig. 1: Full participants

Dit hoeft niet het client-server principe te zijn, want er wordt binnen
MSF niet gedefinieerd wie de server is en wie de client. In een peer-
to-peer netwerk bestaan er gelijkwaardige computers of applicaties
en daarmee kun je de techniek achter MSF vergelijken. De wijzigingen
worden over verschillende deelnemers verdeeld, waarna uiteindelijk
iedereen alle wijzigingen zal ontvangen. Je zou ook een architectuur
kunnen realiseren zoals te zien is in figuur 2. Hier is een centrale 
datastore maar wisselen de deelnemers onderling ook gegevens uit.
Hierdoor is het mogelijk langere tijd niet verbonden te zijn met de 
centrale datastore maar toch over de laatste gegevens te beschikken.

Een andere architectuur is met ‘partial participants’. Dit zijn veelal
devices die de mogelijkheid hebben gegevens op te slaan maar niet
in staat zijn zelf applicaties te starten. Belangrijk is dat metadata wordt
opgeslagen zodat de gegevens gesynchroniseerd kunnen worden met
‘full participants’. Een voorbeeld van een ‘partial participant’ is een
usb-stick.

De derde architectuur bevat een ‘simple participant’ waar gegevens
wel kunnen worden aangeboden, maar waar niet wordt geaccepteerd
dat er gegevens worden terug gestuurd. Je kunt hierbij denken aan
RSS feeds van bijvoorbeeld een site als nu.nl. De feed wordt 
aangeboden, maar je kunt zelf geen informatie aanbieden zodat deze
opgeslagen wordt.

Change tracking
Zoals gezegd biedt MSF ondersteuning om elk type gegevens te 
synchroniseren. Om dit te realiseren wordt de volgende metadata 
opgeslagen:

• Versions. Voor elk item wat los gesynchroniseerd kan worden,
wordt informatie bijgehouden. Hieronder vallen een replicatie id en
twee timestamps. Deze houden bij wanneer het item is aangemaakt
en gewijzigd. In Sync services voor ADO.NET resulteert dit

standaard in twee extra kolommen per rij en de primaire sleutel van
de rij als replicatie id. Wil je bijvoorbeeld per kolom synchroniseren,
dan zul je een eigen provider moeten schrijven.

• Knowledge. Zodra gegevens gesynchroniseerd worden, geeft de
provider informatie door over de versions, zodat besloten kan 
worden welke gegevens  overgezonden dienen te worden.

• Tombstones. Tijdens synchronisatie wordt knowledge gebruikt om
te bepalen wat gesynchroniseerd moet worden. Het wordt echter
een probleem als gegevens niet gevonden kunnen worden, als ze
simpelweg verwijderd zijn. Vandaar dat er in (of op) een tombstone
bewaard dient te blijven wat precies verwijderd is. Met Sync 
services voor ADO.NET houdt dit voor elke tabel een extra tabel in
waarin wordt bijgehouden welke primaire sleutels verwijderd zijn en
de tijd wanneer dit gebeurde. Omdat deze data kan oplopen is het
aan te bevelen dit van tijd tot tijd op te schonen.

Zoals aangegeven kunnen de gegevens in de originele datastore 
worden opgeslagen. Er is binnen MSF echter ook ondersteuning voor
een aparte database met metadata op basis van SQL-Server 
Compact Edition. Een nieuwe feature in SQL-Server 2008 is change
tracking, waardoor een deel van de bovenstaande metadata door
SQL-Server op de achtergrond kan worden overgenomen.

In tegenstelling tot andere vormen van synchronisatie dan wel 
replicatie is er geen centrale server waar wordt bijgehouden wat er
precies gewijzigd is ten opzichte van specifieke clients. Met MSF zou
elke willekeurige applicatie op elk moment kunnen starten en deel -
nemen aan de synchronisatie. Maar je zou ook met elke andere wille-
keurige applicatie moeten kunnen synchroniseren en zo de laatste
versie van alle gegevens verkrijgen zonder ooit direct contact te maken
met de centrale server. Een voorbeeld hiervan vind je in figuur 2.

Fig. 2:Sync Framework in ‘the cloud’

Sync Services voor ADO.NET
Zoals gezegd is Sync Services voor ADO.NET een onderdeel van MSF
en vrijgegeven met de release van Visual Studio 2008. Je kunt het
echter ook gebruiken in Visual Studio 2005, hoewel je dan wel design-
time ondersteuning moet missen. Als je in Visual Studio 2008 
namelijk een item aan je project toevoegt genaamd ‘Local Database
Cache’, dan krijg je een dialoog venster (figuur 3) waarin tabellen uit
een database kunnen worden gekozen. 
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De volgende acties worden hierbij uitgevoerd:
• De hierboven besproken kolommen en tabellen t.b.v. change 

tracking worden aangemaakt in de source database.
• Er worden triggers aangemaakt om bij te houden wanneer 

gegevens aangemaakt, gewijzigd of verwijderd worden.
• Een client database wordt aangemaakt in SQL Server Compact

Edition (SQLCE) in je client applicatie. Als je in je applicatie settings
kijkt, kun je de connection string vinden:

Data Source=|DataDirectory|\Northwind.sdf

• Indien van toepassing, worden change tracking wijzigingen ook
doorgevoerd op de client database.

• In het source project worden scripts aangemaakt met T-SQL code
om de reeds gemaakt wijzigingen nogmaals door te voeren of terug
te rollen.

• Een bestand met .sync extensie wordt aangemaakt waar de 
synchronisatie agent in gezet wordt.

• Een typed dataset wordt
aangemaakt. Deze zal gege-
vens uit je SQLCE database
halen i.p.v. uit de ‘originele’
datastore.

Hierna zul je een applicatie
hebben zoals in figuur 4. 
Uiteraard kun je ook een
Windows Forms of WPF 
applicatie bouwen waar je
meteen kunt databinden aan
je typed dataset.

Fig. 4: Initiële project na
doorlopen wizard

Alles is nu voor je gegenereerd en de gegevens zijn al gesynchroni-
seerd. In listing 1 is te zien dat je met de lokale SQLCE database kunt
werken en indien gewenst je gegevens kunt synchroniseren. Zoals 
gebruikelijk kun je met DataAdapters gegevens ophalen, bewerken en
weer opslaan. De eerste regels zijn van toepassing voor MSF. Eerst
wordt een SyncAgent aangemaakt en daarna wordt aangegeven dat

de agent moet synchroniseren. In het voorbeeld wordt de SyncDirec-
tion property gezet om aan te geven dat we de updates in beide 
datastores naar elkaar willen verzenden. Andere keuzes zijn download,
upload of snapshot waar alle gegevens continue volledig opnieuw 
worden gesynchroniseerd. De CreationOption wordt gezet om fout-
meldingen m.b.t. de tabel te voorkomen. Als de tabel niet bestaat,
wordt deze aangemaakt. Bestaat hij wel, dan worden de nieuwe 
gegevens bijgewerkt. Ook hier zijn andere opties mogelijk, zoals het
droppen of truncaten van de tabel als deze reeds bestaat.

// Setup and run SyncAgent

NorthwindSyncAgent agent = new NorthwindSyncAgent();

agent.Customers.SyncDirection =

SyncDirection.Bidirectional;

agent.Customers.CreationOption =

TableCreationOption.

UploadExistingOrCreateNewTable;

SyncStatistics stats = agent.Synchronize();

// Retrieve data from SQLCE

NorthwindDataSet ds = new NorthwindDataSet();

CustomersTableAdapter adapter =

new CustomersTableAdapter();

adapter.Fill(ds.Customers);

foreach (DataRow datarow in ds.Customers.Rows)

{

Console.WriteLine(

String.Format("{0} {1} {2}",

datarow["CustomerID"],

datarow["CompanyName"],

datarow["ContactName"]));

}

Listing 1: Verwerken en tonen synchronisatie

De NorthwindSyncAgent is een gegenereerde class die overerft van
SyncAgent en ons zo het nodige werk uit handen neemt. We kunnen
de SyncAgent echter ook zelf gebruiken en er twee providers aan 
koppelen: een SyncProvider voor remote acties en een voor lokale 
acties. Dit is te zien in listing 2. Omdat we remote SQL-Server hebben
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gebruikt, moeten we een SyncAdapter gebruiken die kennis heeft van
die datastore. Daarvoor maken we de bekende ADO.NET SqlCom-
mands aan voor insert, update en delete statements. In het voorbeeld
zie je de basiscode die in de NorthwindSyncAgent voor je 
gegenereerd is.

// Create sync provider for SQL Server

DbServerSyncProvider sqlSyncProvider =

new DbServerSyncProvider();

// Create sync adapter who knows everything about

// the database. Not shown is initializing Insert,

// Update and Delete commands for our Sync Adapter

SyncAdapter syncAdapter = new SyncAdapter();

sqlSyncProvider.SyncAdapters.Add(syncAdapter);

// Create syncAgent, attach providers and synchronize!

SyncAgent syncAgent = new SyncAgent();

syncAgent.RemoteProvider = new DbServerSyncProvider();

syncAgent.LocalProvider = new SqlCeClientSyncProvider();

syncAgent.Synchronize();

Listing 2: Handmatig toevoegen van providers

We hebben nu Sync Services voor ADO.NET gezien, wat sinds Visual
Studio 2008 bestaat. Met Microsoft Sync Framework CTP 2 is ook
van Sync Services voor ADO.NET CTP 2 uitgekomen. Nieuw is de
mogelijkheid om peer-to-peer connecties te maken waar voorheen 
alleen client-server connecties mogelijk waren. Ook is het mogelijk om
te synchroniseren over WCF services, iets wat uitermate interessant is
voor smart clients maar verder niet behandeld zal worden.

Sync services voor File Systems
Ook de file system provider voor MSF ondersteunt peer-to-peer 
synchronisatie voor bestanden op FAT en NTFS disks, inclusief 
ondersteuning voor devices zoals USB-sticks en Flash drives. Zo 
ondersteunt het onder andere:
• Synchronisatie van bestanden over twee folders op basis van UNC

pad. Dit kunnen twee folders op dezelfde schijf zijn, of een share
op een netwerkschijf.

• Foldernamen, timestamps en attributen worden ook gesynchroniseerd.
• Filtering op basis van bestandsnamen, b.v. alle “*.docx” bestanden

exclusief alle “mijndocument.*” bestanden.
• Wijzigingen in bestanden worden gevonden op basis van omvang,

timestamps, attributen, bestandsnaam en optioneel een hash van
de inhoud van een bestand.

• Intelligente detectie als meerdere synchronisaties tegelijk bestan-
den aan het aanpassen zijn. Deze bestanden worden bewaard voor
een latere synchronisatie.

De lijst is nog veel uitgebreider en dit is een interessante provider om
vele toepassingen voor te bouwen. In listing 3 kun je zien dat op 
dezelfde manier als de Sync Services voor ADO.NET de File Systems
provider is te gebruiken.

SyncAgent syncAgent = new SyncAgent();

FileSyncProvider local =

new FileSyncProvider(sourceReplicaId, "c:\folder");

FileSyncProvider remote =

new FileSyncProvider(

destionationReplicateId, "d:\folder");

// Attach SyncAgent providers

syncAgent.LocalProvider = local;

syncAgent.RemoteProvider = remote;

// Synchronize

syncAgent.Synchronize();

Listing 3: Sync Services voor File Systems

Conclusie
Hoewel het Microsoft Sync Framework momenteel nog een onbe-
kende telg is binnen alle componenten en frameworks die Microsoft
biedt, zal dat mijn inziens zeker gaan veranderen. Je kunt relatief een-
voudig zelf providers schrijven, en er wordt verwacht dat de commu-
nity dit zeker actief zal oppakken, zoals je momenteel ook met LINQ
ziet gebeuren. De eenvoud van gebruik van het framework is verbluf-
fend, als ook het implementeren ervan in bestaande applicaties. Mijn
inziens zeker de moeite waard om meer aandacht aan te besteden •
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.NET
VISUAL BASIC

Multi-Targetting
We’ve got to start with Multi-Targetting. I label this feature zero 
because it’s really a prerequisite for the rest of the features in this list.
With Multi-Targetting, you can use Visual Studio 2008 (and VB 9!) to
target the .NET 2.0 frameworks. All of the following features I’ll show
you can be leveraged even if you’re targeting .NET 2.0! (With the 
exception of item #8 as it depends upon the LINQ to XML API which
resides in .NET 3.5) To do this, when you start up Visual Studio and
create a new project, just make sure that the target framework is set
to .NET Framework 2.0.

Fig. 1: Multitargetting options in the New Project dialog

Note that projects you’re upgrading will automatically target .NET Fra-
mework 2.0 until you add references to .NET 3.0 or 3.5 assemblies. 

Intellisense Everywhere
The first thing you’re going to jazz is Intellisense Everywhere. 
In short, this feature is about providing statement completion sugge-
stions at new points in your editing experience. Some examples are
best shown as screen shots:

Fig. 2: Intellisense at the expression level

Fig. 3: Grammatical Intellisense helps you learn the query syntax

Fig. 4: Intellisense helps you find local variables faster

You’ll quickly change the way you code with 2008. Now you’ll only
have to hit 2-3 characters and hit tab to complete. The code flows out
of your fingers. 

Relaxed Delegates
Another great feature that you’ll notice is Relaxed Delegates. In short,
relaxed delegates are a way to extend VB’s implicit conversions to de-
legate types. With relaxed delegates, you can write the following code:

Private Sub Button1_Click( _

ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) _

Handles Button1.Click, Button1.MouseClick

MsgBox("Do Something")

End Sub  

Listing 1: Unified handler for Button click and Mouse click event
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Whew! After many years working on it,
we’ve finally shipped Visual Studio
2008! It’s always so exhilarating to get
the product out the door as it means
that our Beta testers have said they’re
satisfied with the functionality, the 
stability, and the performance of the
product and it’s ready for primetime. It’s
not until the product is used by many
users for real application building that
we see letters and blog posts from
users reporting that they’ve noticed
and appreciated the little things. When
users notice those little features, we
get a sense of satisfaction in Redmond

because we know that we’re working on a product that makes many, many people more productive every day.
One of our MVPs, Maurice de Beijer, asked me to write this article covering some of the little features that you
wouldn’t notice if you read all the banner articles on Visual Studio 2008. These are the hidden gems in Visual Basic
and Visual Studio 2008 that you haven’t read about in blog posts or seen at conferences. 

Favorite Gems
of Visual

Basic 2008

Now you’ll only have to hit 2-3 
characters and hit tab to complete.
The code flows out of your fingers

Amanda Silver



You can even omit *all* of the event arguments if your method body
doesn’t need them. This improves readability without compromising
type safety:

Option Strict On

Public Class Form1

Private Sub Button1_Click()

Handles Button1.Click, Button1.MouseClick

MsgBox("Do Something")

End Sub

End Class

Listing 2: Omitting the event arguments is a type safe operation and
improves the readability of events and their handlers

Type Inference
In Visual Basic 9, in the following bit of code NOTHING is 
late-bound – everything is bound at compile-time which means you
get Intellisense and type checking.

Dim dialog = New OpenFileDialog()

Dim result = dialog.ShowDialog()

Dim printStr = "C:\"

If result = Windows.Forms.DialogResult.OK Then

printStr = dialog.FileName

End If

MsgBox(printStr)

Listing 3: Type inference allows you to write type safe code without
having to explicitly name the types

This makes prototyping very quick, easy, and type-safe! This feature
and the mechanisms that control it are comprehensively covered in
an article by a member of our QA team, Bill Horst (see the references
section).

If Operator
Ever noticed that the IIF function returns something of type Object?
This means that you don’t get Intellisense or type-checking by default
on that result. For those of you that insist on type-safe, early-bound
code, you have to cast the result. The code then looks something like
this:

Dim intC As Integer = _

CInt(IIf(intA = intB, intA, intB - 1))

With the If operator, you can now write that line as:

Dim intD As Integer = If(intA = intB, intA, intB)

And with type inference it gets even easier on the eyes:

I'm a fan of any feature that improves readability. 

Object Initializers
Generally, in the .NET frameworks, we try to design APIs that use the
create-set-call pattern as our usability studies have indicated they are
the easiest to use by the average programmer. Nevertheless, objects
that don’t have a parameterless constructor exist in the .NET frame-
work. When that happens, it’s really nice to be able to leverage Object
Initializers which are kind of like a Dim and a With statement combined
into an expression. That makes parameterized constructors somewhat

easier to tolerate:

Dim strm As New StreamWriter( _

New FileStream("C:\out.txt", FileMode.OpenOrCreate) _

With {.Position = 10})

It also makes creating arrays of objects much easier. 

Dim Capitals() As City = {

New City With {.Name = "Antanarivo",

.Country= "Madagascar"}, _

New City With {.Name = "Belmopan",

.Country = "Belize"}, _

New City With {.Name = "Monaco",

.Country = "Monaco"}, _

New City With {.Country = "Palau",

.Name = "Koror"}}

Nullable 
Nullable is the feature you’ll notice but rarely have to think about. It’s
basically the .NET representation for a Nullable value type (Integer,
Date, etc.) Using the designer for LINQ to SQL, the Object-Relational
Mapping layer introduced in Visual Studio 2008, nullable columns in
your database are mapped to this type. The result is that you can write
the following expression in VB and the right thing happens – null va-
lued rows propagate null. In the example below, the Independence
property on the Country type is a nullable date, denoted as Date?

Dim virginIslands As

New Country With {.Independence = Nothing}

Dim palau As

New Country With {.Independence = #10/1/1994#}

Dim vILength = #8/24/2005# - virginIslands.Independence

' ==> Nothing

Dim pLength = #8/24/2005# - palau.Independence

' ==> 3980.00:00:00

Syntax Tooltips
How cool is this?
Or how about this?

And what do you think of this?
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XML Namespace support in Intellisense
When namespaces are used in the XML document you’re reading
from, the Intellisense engine matches the namespace prefix and the
local name. This little productivity boost can yield a significant savings
in keystrokes. Instead of typing the prefix then the colon and then the
local name, you just type a little bit of the local name and hit enter.
Here is a small example of how it works, starting with an input 
document and the applicable Intellisense:

If we just type the letter “t” the “tomato” entry will be selected:

If we type the letter “e” the “exa:eggplant” will be selected and the
completion list will also contain the prefix “exa” and the “elephant”
entry:

The next character that will be typed will determine which single entry
will get selected. Now, how easy was that?

GoTo Type Definition
Often, when you define a variable, you want to view the type definition
in code or in the Object Browser. There’s a new option in the context
menu which allows you to go directly to the type definition instead of
just the variable declaration. This is great when combined with type in-
ference as it allows you confirm that the type of the variable is actually
what you believe it to be.

Type inference for loop variables
Check out the following code:

And this code:

Without having to specify the type of the control variable, it’s inferred
from right-hand-side expression or the collection we’re iterating over.

Performance improvements and… Non-blocking operations!
The background compiler is an awesome feature that gives you 
immediate feedback on the correctness of the code you write. We’ve
made some tremendous strides in the performance of the background
compiler in this release. We believe that the background compiler is 3
times faster and uses 3 times less memory. Anyone who has migra-
ted their project to 2008 should notice an improvement after a couple
minutes of use.

While we’ve made huge improvements on the throughput, certain ope-
rations like changing the declaration of a base class that’s used many
times in a large project is computationally expensive. If you attempted
to invoke a feature that relied on compiled information before the back-
ground compiler has a chance to do its magic, like Intellisense or the
Drop Downs, previous versions of Visual Studio would grind to a halt
until the compilation was complete. 
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.NET (Visual Basic) TIP:
Komma gescheiden bestanden inlezen?
In dat geval kun je de TextFieldParser klasse gebruiken. Maar
om te voorkomen dat die ook door C# ontwikkelaars gebruikt
zou worden heeft Microsoft deze klasse verstopt in de Micro-
soft.VisualBasic.FileIO namespace. Overigens is deze klasse
ook goed te gebruiken voor het inlezen van bestanden met de
data in vaste kolommen. 

.NET (Visual Basic) TIP:
JavaScript compiler in Visual Basic geschreven.
De JavaScript compiler die met de Silverlight preview mee -
geleverd wordt is in Visual Basic geschreven. En niet alleen de
JavaScript compiler, ook de Visual Basic 10 compiler zelf zal
met behulp van Visual Basic geschreven worden.
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Those operations are no-longer blocking. So, while you might 
occasionally get the drop downs to look like this:

the IDE will still be responsive. 
Now do you have to download it? Remember, you can always grab the
Express Edition!

Resources:
• MSDN article by Bill Horst on Type Inference:

http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/07/10/BasicIn-
stincts/default.aspx

• Discussion of value types versus reference types:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/y23b5415(vs.71).aspx

• Discussion of XML intellisense:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb531325(VS.90).aspx

• Channel9 video on performance improvements in 2008:
http://channel9.msdn.com/ShowPost.aspx?PostID=328382#3283
82

• Visual Studio 2008 download location:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/products/aa700831.
aspx

• Visual Studio Express Editions:
http://www.microsoft.com/express/ •

.NET (Visual Basic) TIP:
Welk .NET Framework?
Visual Studio 2008 is zo ontworpen dat deze niet meer speci-
fiek voor één Framework bruikbaar is. Geef dus nu bij je ‘New
Project’ wizard rechts bovenin aan voor welk .NET Framework
je applicatie bedoeld is.

Advertentie Bob Swart Training & Consultancy



Advertentie SIRA Holding b.v.



.NET
VISUAL BASIC

Most articles about extension methods describe them, explain their
syntax, and then show how to build some examples that are pretty
much useless. I don’t remember how many times I’ve seen extensions
that let the String class detect palindromes, count the words in a
string, or see if a string contains the name Smith. This article is a bit
different. It starts in the same way, explaining extension methods and
describing their syntax, but then it describes some examples that I’ve
actually found useful in my day-to-day programming. These examples
show how to work with numbers in binary formats, use regular ex-
pressions with ease, and encrypt and decrypt strings.

Extension Basics
An extension method adds new features to an existing class. For
example, one of the examples described later in this article shows how
to add a ToBinary method to the standard Long class. If you invoke 
the method for a Long variable, the result is a string that gives the 
variable’s value in binary.
The syntax for an extension method is fairly straightforward. To tell 
the compiler that the method extends another class, decorate the 
declaration with the Extension attribute defined in the System. 
Runtime. CompilerServices namespace.
The rest of the method looks more or less like any other method. 
The only real difference is that the method applies to the class used by
its first parameter.
For example, listing 1 shows an extension method that adds a 
ToBinary function to the Long class.

Imports System.Runtime.CompilerServices

Module BinaryExtensions

' Return a binary string representation of the number

<Extension()> _

Public Function ToBinary(ByVal num As Long) As String

... code omitted ...

End Function

End Module

Listing 1: Basic syntax for creating a method that extends the Long
class

The code starts by importing the System.Runtime.CompilerServices
namespace. It then begins the method with the Extension attribute.
The method is a public function. Because its first parameter is a Long,
this method extends the Long class. Inside the method, this first 
parameter contains the value of the Long object for which the method
is being invoked. For example, suppose your program has a Long 
variable named my_value that contains the value 1337. Then when
you invoke my_value.ToBinary, the method’s first parameter called num
contains the value 1337.
I’ll describe the body of this method later. For now, just focus on the
syntax of the method’s declaration. The following code shows how a
program might display the value stored in the variable my_value as a
binary string.

Dim my_value As Long = 1337

MessageBox.Show(my_value.ToBinary())

Using extension methods, you can add new features to a class that the
original writer didn’t think of when the class was first built. What was
Microsoft thinking when they didn’t put a palindrome detector in the
String class? Now you can add your own IsPalindrome method to the
class without hacking its source code or subclassing it.
While extension methods give you a new and powerful way to add 
features to existing classes, they can also add a whole new dimension
of danger and confusion to a project. What if you have a problem with
the ToBinary method? Because the method looks like it is provided by
the Long class, it’s natural to look there. After you discover that it isn’t
there, you can start searching the modules in the project to try to find
the one containing the method. (Tip: If you ever do need to find a 
method in this way, just right-click on it and select Go To Definition.)

The fact that the method looks like it belongs to the Long class also
lends it credibility that it may not deserve. The methods that Microsoft
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Practical
Extension
Methods

One the of the big changes introduced in Visual Studio 2008 is

LINQ (Language INtegrated Query), which gives programs the

ability to execute SQL-like queries on objects other than 

databases data such as arrays and collections. Visual Studio

2008 includes several new features that were built to support

LINQ including anonymous types, object initializers, lambda

functions, partial methods, and extension methods.

Extension methods let your code add new features to a class

even if you don’t have access to the class’s code. For example,

new methods added to classes such as List(Of T) to support

LINQ queries on those classes.

Extension methods let your code add
new features to a class even if you
don’t have access to the class’s code

While extension methods give you 
a new and powerful way to add 
features to existing classes, they can
also add a whole new dimension of
danger and confusion to a project

Rod Stephens



includes in fundamental classes such as Long, String, and Integer are
pretty well tested and it’s unusual to find big problems in them. 
Because ToBinary looks like it’s part of the Long class, you may sus-
pect a problem in your own code and simply assume that ToBinary
works correctly even if it was written by the worst programmer on your
project.

Extension methods can have unexpected side effects. The first para-
meter to the method is the object on which the method was invoked.
Developers who call the method may be surprised if the method’s
code changes that object’s value unexpectedly. This is a problem in
any method but it could be particularly puzzling for extension methods.
To make the method as usable as possible, try to minimize unexpec-
ted side effects in extension methods. In particular, declare the 
method’s first parameter ByVal if possible so it cannot be accidentally
changed by the method.

Extension methods let you add new features even to classes marked
NotInheritable. Whoever wrote the class in the first place probably had
good reasons to flag the class as NotInheritable and you may be 
defeating an important protection when you extend the class.

Finally, what happens if different developers add similarly named 
extension methods to the same class? If your project uses two 
different libraries that define extensions with the same name for a class,
it won’t be clear which one your code will get.

Before you rush out and add a whole bunch of small features to 
fundamental .NET classes such as Integer and String, take a few 
moments to decide whether that’s really the best way to handle your
current issue. Often a normal subroutine or function works just as well
as an extension method with less chance for confusion.

Assuming you’ve acknowledged the risks, however, read on and take
a look at some of the extension methods I’ve found useful in my recent
projects. The ExtensionDemos project demonstrates each of the 
methods described in the following sections. You may want to
download it so you can experiment with the code as you read.

Binary Extensions
The BinaryExtensions module contains methods that deal with binary
representations of data. Sometimes it’s handy to examine a number’s
binary representation, particularly if the number holds a bit mask. I’ve
always thought Visual Studio’s support for non-decimal bases 
somewhat weak, particularly for octal and binary. The ToBinary and
BinaryToLong methods convert long integers to and from strings 
containing a binary representation of 0s and 1s.
Listing 2 shows the ToBinary function. This method extends the Long
class and returns a string holding a number’s binary representation.
The optional byte_spaces parameter indicates whether the method
should include spaces to separate the number’s bytes.

' Return a binary string representation of the number

<Extension()> _

Public Function ToBinary(ByVal num As Long, _

Optional ByVal byte_spaces As Boolean = True) _

As String

Dim result As String = ""

For i As Integer = 1 To 64

result = If(num And 1, "1", "0") & result

If byte_spaces AndAlso i Mod 8 = 0 Then

result = " " & result

num >>= 1

Next i

If result.StartsWith(" ") Then

result = result.Substring(1)

Return result

End Function

Listing 2: The ToBinary extension method returns a binary repre-
sentation of a number

The code starts with a blank string and then performs a loop 64 times,
once for each of the value’s bits. The code uses the Mod operator to
see if the number’s least significant bit is a 0 or 1 and adds the 
appropriate character to the result string.
If the number of bits that the code has examined is a multiple of 8,
then it has just finished processing a byte so, if byte_spaces is true, the
code adds a space to the output.
The code then shifts the number’s bits one position right so the old
least significant bit is discarded and the remaining bits are shifted over.
After it finishes processing all of the number’s bits, the code removes
the initial space (if byte_spaces is true) and returns the result.

The BinaryToLong extension method shown in listing 3 extends the
String class. If a string contains a series of 0s and 1s representing a
binary number, this method returns the number’s value as a Long.

' Initialize the Long with a binary string.

<Extension()> _

Public Function BinaryToLong(ByVal str As String) _

As Long

Try

Dim num As Long = 0

str = str.Replace(" ", "").PadLeft(64, "0"c)

For i As Integer = 0 To 63

num <<= 1

If str.Substring(i, 1) = "1" Then num = num Or 1

Next i

Return num

Catch ex As Exception

Return 0

End Try

End Function

Listing 3: The BinaryToLong extension method converts a binary
string into a number

This method starts by removing any spaces in the string. It then pads
the string on the left with 0s so it contains a full 64 characters.
Next the code enters a loop to process each of the string’s characters.
For each character, the code shifts the result value one bit left. Then if
the next character in the string is a 1, the code uses the Or operator
to set the result’s least significant bit.

Figure 1 shows the ExtensionDemos project demonstrating the ToBi-
nary and BinaryToLong extension methods. When you type a number
in the upper text box, the program uses ToBinary to display the num-
ber’s binary representation in the middle text box. When the value in
the middle text box changes, either in response to a change to the 
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upper text box or because you changed it manually, the program uses
BinaryToLong to display the decimal number in the lower text box.

Fig. 1: The ToBinary and BinaryToLong extension methods convert
long integers to and from a binary format

The BytesToString function shown in listing 4 extends the byte array
type. It converts a byte array into a string containing the bytes’ values
in hexadecimal.

' Return a hexadecimal representation of the bytes

<Extension()> _

Public Function BytesToString(ByVal bytes As Byte()) _

As String

Dim result As String = ""

For Each b As Byte In bytes

result &= " " & Hex(b).PadLeft(2, "0")

Next b

If result.Length > 0 Then result = result.Substring(1)

Return result

End Function

Listing 4: The BytesToString extension method converts a byte array
into a string showing the bytes’ hexadecimal values

This method simply loops through the byte array and adds each 
byte’s hexadecimal representation to the result string. It pads each
value to two digits (for example, A becomes 0A) and separates the
bytes with spaces so they are easy to read. After it has processed all
of the bytes, the code removes the leading space and returns the 
result. The ToBytes method shown in listing 5 reverses the conversion
performed by BytesToString. It extends the String class and converts
a string containing a hexadecimal representation of a byte array into an
array of bytes.

' Return a byte array initialized with

' the given hexadecimal codes

<Extension()> _

Public Function ToBytes(ByVal str As String) As Byte()

str = str.Replace(" ", "")

Dim max_byte As Integer = str.Length \ 2 - 1

Dim bytes(max_byte) As Byte

For i As Integer = 0 To max_byte

bytes(i) = CByte("&H" & str.Substring(2 * i, 2))

Next i

Return bytes

End Function

Listing 5: The BytesToString extension method converts a byte array
into a string showing the bytes’ hexadecimal values

The code removes any spaces in the string and then loops through the
string’s characters. The code adds “&H” in front of each pair of 
characters and uses CByte to convert the resulting string into a byte
value. When it finishes, the code returns the byte array.

I wrote these last two methods, BytesToString and ToBytes, mostly to
support the cryptography extension methods described next.

Cryptography Extensions
The .NET cryptographic API is quite powerful but hard to use. The 
extension methods described in this section make encoding and 
decoding simple strings trivial.
The Encrypt method shown in listing 6 extends the String class. It
takes as a parameter a password and uses it to encrypt a string into
a series of bytes.

' Encrypt a string into a byte array

<Extension()> _

Public Function Encrypt(ByVal plain_text As String, _

ByVal password As String) As Byte()

Dim ascii_encoder As New System.Text.ASCIIEncoding()

Dim plain_bytes As Byte() = _

ascii_encoder.GetBytes(plain_text)

Return CryptBytes(password, plain_bytes, True)

End Function

Listing 6: The Encrypt extension method converts a string into an
encrypted array of bytes.

The code uses an ASCIIEncoding object to convert the string into a
byte array. It then calls the helper function CryptBytes to encrypt the
array and returns the result.

The CryptBytes helper function shown in listing 7 encrypts or decrypts
a byte array.

' Encrypt or decrypt a byte array

Private Function CryptBytes(ByVal password As String, _

ByVal in_bytes() As Byte, _

Optional ByVal encrypt As Boolean = True) As Byte()

' Make a triple DES service provider

Dim des_provider As New TripleDESCryptoServiceProvider

' Find a valid key size for this provider.

Dim key_size_bits As Integer = 0

For i As Integer = 1024 To 1 Step -1

If des_provider.ValidKeySize(i) Then

key_size_bits = i

Exit For

End If

Next i

Debug.Assert(key_size_bits > 0)

' Get the block size for this provider.

Dim block_size_bits As Integer=des_provider.BlockSize

' Generate the key and initialization vector.

Dim key As Byte() = Nothing

Dim iv As Byte() = Nothing

Dim salt As Byte() = _

{&H10, &H20, &H12, &H23, &H37, &HA4, &HC5, _

&HA6, &HF1, &HF0, &HEE, &H21, &H22, &H45}

MakeKeyAndIV(password, salt, key_size_bits, _

block_size_bits, key, iv)
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' Make the encryptor or decryptor.

Dim crypto_transform As ICryptoTransform

If encrypt Then

crypto_transform = _

des_provider.CreateEncryptor(key, iv)

Else

crypto_transform = _

des_provider.CreateDecryptor(key, iv)

End If

' Create the output stream.

Dim out_stream As New MemoryStream()

' Attach a crypto stream to the output stream.

Dim crypto_stream As New CryptoStream(out_stream, _

crypto_transform, CryptoStreamMode.Write)

' Write the bytes into the CryptoStream.

crypto_stream.Write(in_bytes, 0, in_bytes.Length)

Try

crypto_stream.FlushFinalBlock()

Catch crypto_ex As CryptographicException

' Ignore this one. The password is bad.

Catch ex As Exception

' Re-raise this one.

Throw ex

End Try

' Save the result.

Dim result() As Byte = out_stream.ToArray()

' Close the stream.

Try

crypto_stream.Close()

Catch crypto_ex As CryptographicException

' Ignore this one. The password is bad.

Catch ex As Exception

' Re-raise this one.

Throw ex

End Try

out_stream.Close()

Return result

End Function

Listing 7: The CryptBytes helper routine encrypts or decrypts an
array of bytes

The function starts by creating a provider to encrypt or decrypt using
the triple DES encryption algorithm. It then tries to find a key size that
is supported by the system (different versions of different operating
systems may support different key sizes).
The code gets the DES provider’s block size and then builds a salt
array. The “salt” is a series of bytes chosen to help randomize the en-
cryption algorithm. This can be anything you like but should be the
same when you encrypt and decrypt. (To get better security, change
the salt values, don’t use the ones shown here.)
The code then calls the MakeKeyAndIV helper function described
shortly. That function takes as parameters the password and salt and
builds a key vector and an initialization vector that the program can
use to initialize the DES provider.
Now the code creates a cryptographic transformation object to either
encrypt or decrypt the message. It builds a memory stream to hold the
result and makes a CryptoStream object associated with the memory
stream and the transformation object.

Finally, the code writes the data into the CryptoStream object. That
object uses the transformation object to encrypt or decrypt the data
and writes the result in to the memory stream. The code converts the
memory stream into an array of bytes and returns it.
Listing 8 shows the MakeKeyAndIV helper function. It takes as 
parameters a password and salt array and returns key and initialization
vectors.

' Use the password to generate key bytes

Private Sub MakeKeyAndIV( _

ByVal password As String, _

ByVal salt() As Byte, _

ByVal key_size_bits As Integer, _

ByVal block_size_bits As Integer, _

ByRef key As Byte(), _

ByRef iv As Byte())

Dim derive_bytes As New Rfc2898DeriveBytes( _

password, salt, 1234)

key = derive_bytes.GetBytes(key_size_bits \ 8)

iv = derive_bytes.GetBytes(block_size_bits \ 8)

End Sub

Listing 8: The MakeKeyAndIV helper routine generates initialization
bytes

The code creates a new Rfc2898DeriveBytes object. This object uses
the HMACSHA1 algorithm to generate a pseudo-random series of
bytes. (You can use other classes that use other algorithms if you like.)
The program uses this object’s GetBytes method to get bytes that it
can use to initialize the cryptographic transformation object.

PS: I told you this was fairly complicated. Can you see why I wanted
to write a simpler extension method to do it for me?

While the CryptBytes method is fairly complicated, using it is relatively
easy. The Decrypt method shown in listing 9 extends the byte array
data type. It takes as a parameter a password, decrypts the byte array,
and returns the resulting plaintext string.

' Decrypt a byte array into a string

<Extension()> _

Public Function Decrypt( _

ByVal encrypted_bytes() As Byte, _

ByVal password As String) As String

Dim decrypted_bytes() As Byte = _

CryptBytes(password, encrypted_bytes, False)

Dim ascii_encoder As New System.Text.ASCIIEncoding()

Return ascii_encoder.GetChars(decrypted_bytes)

End Function

Listing 9: The Decrypt extension method decrypts a byte array and
returns the original text
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The code calls the CryptBytes helper function to decrypt the byte array
into a new byte array. It then uses an ASCIIEncoding object to convert
the byte array into a string. The result is a string that hopefully contains
the originally encoded text.

The Encrypt and Decrypt extension methods convert strings to and
from byte arrays. The values in the encrypted array look like gibberish
so it’s hard to display and visualize.
The EncryptToString and DecryptFromString extension methods 
described next work with hexadecimal representations of byte arrays
rather than the byte arrays themselves.
The EncryptToString function shown in listing 10 calls a string’s 
Encrypt method to encrypt the string into a byte array. It then calls the
byte array’s BytesToString extension method to return the bytes 
represented in hexadecimal.

' Encrypt a string into a string of byte values

<Extension()> _

Public Function EncryptToString( _

ByVal plain_text As String, _

ByVal password As String) As String

Return plain_text.Encrypt(password).BytesToString()

End Function

Listing 10: The EncryptToString extension method encrypts a string
and returns the encrypted bytes in a string of hexadecimal values

The DecryptFromString method shown in listing 11 takes an encryp-
tion represented in hexadecimal, calls the String class’s ToBytes 
extension method to convert it into a byte array, and then calls the
byte array’s Decrypt method to produce the original string.

' Decrypt a string of byte values into a string.

<Extension()> _

Public Function DecryptFromString( _

ByVal encrypted_bytes_string As String, _

ByVal password As String) As String

Return encrypted_bytes_string.ToBytes()._

Decrypt(password)

End Function

Listing 11: The DecryptFromString extension method decrypts a
string of hexadecimal values and returns the original message

Figure 2 shows the ExtensionDemos project demonstrating these 
encryption extension methods. When you enter some text and a 
password and click Encrypt, the program encrypts the text and 
displays the result. The upper Ciphertext box shows the encrypted
text converted into an ASCII string. The lower Ciphertext box shows
the result displayed as hexadecimal values.

Fig. 2: Program ExtensionDemos demonstrates encryption and 
decryption extension methods

When you click the Decrypt button, the program uses the password
in the Password text box to decrypt the encrypted message. The
upper Plaintext box shows the result when the program decrypts the
previously saved encrypted byte array. The lower Plaintext box shows
the result when the program decrypts the text in the lower Ciphertext
box.
In figure 2 the program correctly deciphered the message. If you
change even a single character in the password, however, the 
decrypted messages are complete gibberish. (This is a good thing. It
means that an attacker cannot guess just part of the password and
learn anything about the message.)

Regular Expression Extensions
Like .NET’s cryptographic tools, its regular expression library is very
powerful but overly complex for simple purposes. The RegexMatches
method shown in listing 13 extends the String class to make using
simple regular expressions easy. It takes as a parameter a regular 
expression and returns true if the string matches the expression.

' Return True if the string matches the expression

<Extension()> _

Public Function RegexMatches( _

ByVal str As String, _

ByVal expr As String, _

Optional ByVal ignore_case As Boolean = True) _

As Boolean

Dim options As RegexOptions = RegexOptions.None

If ignore_case Then options = RegexOptions.IgnoreCase

Dim reg_exp As New Regex(expr, options)

Return reg_exp.IsMatch(str)

End Function

Listing 13: The RegexMatches extension method returns true if a
string matches a regular expression

The RegexMatches method simply creates a Regex object and calls
its IsMatch method to determine whether the string matches the 
expression.

The example program uses the following code to decide whether the
text you type in the txtMatchText text box matches the pattern in the
txtPattern text box. If the text does not match the pattern, the 
program turns the txtMatchText text box yellow.

' See if the test text matches the pattern

Private Sub txtMatchText_TextChanged() Handles _

txtMatchText.TextChanged

If txtMatchText.Text.RegexMatches(txtPattern.Text) _

Then

txtMatchText.BackColor = Color.White

Else

txtMatchText.BackColor = Color.Yellow

End If

End Sub

The pattern that the program uses initially is “^([2-9]\d\d-){1,2}\d{4}$”
to identify 7- or 10-digit phone numbers in the United States. This 
expression means the string should begin with a digit 2 through 9, 
followed by two of any digit. This sequence of three digits should be
repeated one or two times. The number finishes with four of any digit.
For example, the value 222-3333 and 444-555-6666 both match this
pattern.
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For more information on regular expression patterns, go to msdn2.mi-
crosoft.com/library/f97kw5ka.aspx. With some experimentation, you
can build expressions to represent other forms of phone number, parts
of addresses such as postal codes, ID numbers, and strings that look
like valid email addresses. (Be warned that there are several different
regular expression languages floating around the Web so be sure you
have the right one before you start building complex expressions.)

The String class defines a Replace method that can make simple 
substitutions. Regular expressions let you make much more complex
replacements. The RegexReplace extension method shown in listing
14 simplifies regular expression replacement.

' Make a regular expression replacement.

<Extension()> _

Public Function RegexReplace( _

ByVal str As String, _

ByVal expr As String, _

ByVal replace_expr As String, _

Optional ByVal ignore_case As Boolean = True) _

As String

Dim options As RegexOptions = RegexOptions.None

If ignore_case Then options = RegexOptions.IgnoreCase

Dim reg_exp As New Regex(expr, options)

Return reg_exp.Replace(str, replace_expr)

End Function

Listing 14: The RegexReplace extension method makes complex
replacements in a string

Like the RegexMatches method, this code creates a Regex object. 
It then uses that object’s Replace method to make replacements that
are defined by a replacement expression.

Figure 3 shows the ExtensionDemos project demonstrating the 
regular expression extension methods. As you type in the Test Text
box, the program uses RegexMatches to validate the text and give
the text box a yellow background if your text doesn’t satisfy the 
pattern. In figure 3 the test text has a yellow background because it
needs another digit at the end.

Fig. 3: The RegexMatches and RegexReplace extension methods
make working with regular expressions easy

Enter some text, a replacement pattern, and a replacement value in the
lower text boxes. When you click the Replace button, the program
uses the RegexReplace extension method to make the replacement.

In figure 3, the program replaces all of the vowels in the text with 
periods.

Conclusion
Used with reckless abandon, extension methods are likely to cause
confusion. They allow developers to add code to classes that they
don’t “own” and can include confusing side effects. Used wisely, 
however, they provide a new way to package complicated behaviors
and add them to commonly used classes. The extension methods
described in this article make it easier to examine binary values, work
with byte arrays, encrypt and decrypt messages, and use regular 
expressions for matching and replacements.

Don’t rush out and start replacing all of your subroutines and functions
with extension methods but do download the example program and
try writing a few methods of your own. If you come up with something
good, email me at RodStephens@vb-helper.com and I may post it for
others to enjoy.

For more information about extension methods, search the Web, 
particularly Microsoft’s Web site. The Visual Basic Team article “Articles
about Extension Methods” (blogs.msdn.com/vbteam/pages/articles-
about-extension-methods.aspx) provides some additional basic 
information •

Rod Stephens

Rod Stephens is a consultant and
author who has written 18 books
and more than two hundred ma-
gazine articles, mostly about Vi-
sual Basic. During his career he
has worked on an eclectic assort-
ment of applications for repair dis-
patch, fuel tax tracking,
professional football training, was-
tewater treatment, geographic

mapping, and ticket sales. His VB Helper Web site (www.vb-
helper.com) receives more than 7 million hits per month and
provides three newsletters and thousands of tips, tricks, and
examples for Visual Basic programmers. You can mail him at
RodStephens@vb-helper.com.

.NET (Visual Basic) TIP:
Nederlandstalige installatie nodig?
In dat geval zul je het werk van Willem van den Broek zeker
waarderen. Hij heeft het Visual Studio 2005 Installer Package
vertaald naar het Nederlands. Dit pakket is te vinden op
http://www.vbcentral.nl/msi.
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.NET C#
• Sander Hoogendoorn zal vertellen over Agile Software en Design 

Patterns
• Alex Thissen gaat in op de Collaboration tussen Vista en het 

Framework 3.5
• Dennis van der Stelt praat over het Sync Framework en ADO.NET
• Jaap van Ekris geeft zijn visie op Software en Kwaliteit
• … en er is een optie voor een vijfde sessie; zodra daar meer over 

bekend is, dan zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

.NET VB
• Een van de sprekers waarnaar binnen .Net-VisualBasic team 

uitgekeken wordt is Gael Fraiteur. Hij komt speciaal voor dit SDN 
Event vanuit Tsjechië om twee sessies over resp. Aspect 
Georiënteerd Programmeren en PostSharp te geven (tip: surf voor 
meer info over AOP of PostSharp alvast naar www.PostSharp.org).

• Marc Van Orsouw, beter bekend als The PowerShell Guy, zal 
aanwezig zijn om ons te laten zien wat je met PowerShell allemaal 
kan doen en hoe je met Visual Basic zelf PowerShell uitbreidingen 
kunt maken.

DotNetNuke
• Peter Donker gaat alle ins en outs van Syndication (oftewel RSS) 

uit de doeken doen en doet ook een sessie over Localization.
• Erik van Ballegoij zal verhalen over zijn ervaringen met het Uitrollen

van DotNetNuke van een Ontwikkelomgeving naar een Productie-
omgeving.

• Last but not least is er, in samenwerking met de Information 
Worker sectie, een paneldiscusse over collaboration platforms.

• … En we willen de dag starten met een beginnersessie. Als je een 
onderwerp hebt waarvan je graag wilt dat dit in deze sessie aan de
orde komt, stuur dan een mailtje naar het DotNetNuke network via 
stefan.kamphuis@sdn.nl

SDN EVENT
COLLABORATION
23 JUNI 2008

Reserveer in je agenda: maandag 23 juni 
-de Reehorst, Ede- het 2e SDN Event van 2008!

DELPHI
• Op het komende SDN-Event hebben we het grote genoegen Hadi 

Hariri te ontvangen. Hij zal een tweetal sessies voor zijn rekening 
nemen over resp. Continuous Integration in .NET met de beginselen
van Unit-testing en Test Driven Development en VCL for the Web
(Intraweb in RAD studio 2007) met aandacht voor AJAX technieken
en integratie met Silverlight en Java libraries, zoals Jquery.

• Pawel Glowacky zal van de partij zijn en hopelijk kan hij het nodige
laten zien van RAD-Studio 2008.

• Bob Swart zal een sessie presenteren over Unicode – wat is het, 
waarom zou je het willen, en hoe gebruik je het in Delphi (zowel oud
als nieuw), met hopelijk ook nog wat nieuws m.b.t. Delphi 2008 en 
de aangekondigde Unicode support.

Information Worker
• Het Information Worker network heeft gekeken naar verschillende 

aanbieders van Collaboration Platforms: wat Microsoft aanbiedt op 
het gebied van collaboration met MOSS2007 stopt IBM in een 
product als Quickr. Tijdens het SDN Event worden beide producten
naast elkaar gezet en vergeleken.

• Maar er wordt hard gewerkt aan meer, dus hou de SDN-site in de 
gaten voor updates!

Kijk op www.sdn.nl voor meer 
informatie, een routebeschrijving 
en de mogelijkheid om je aan 
te melden!



Als eerste springt een aantal zaken in het oog als men de white papers
leest en de eerst keer met WS2008 aan de slag gaat. Na installatie
staat er een compleet kaal systeem, waar geen enkele server functio-
naliteit op te vinden is. Alle zaken die een server zinvol maken, 
moeten toegevoegd worden na installatie. Een keuze die natuurlijk te
maken heeft met de uitspraak, dat “WS2008 secure by default” 
genoemd wordt. Want wat niet geïnstalleerd is, kan niet misbruikt 
worden, hoeft niet gepatched te worden en zorgt zo om meerdere 
redenen voor minder downtime van de server. De functionaliteit die
van een server een machine maken waar een gebruiker uiteindelijk iets
mee kan, noemt Microsoft tegenwoordig roles. Deze rollen moeten 
na basis installatie en configuratie van het besturingssysteem 
geïnstalleerd worden.

Dit kan op diverse manieren gebeuren, waarbij de configuration 
wizard als eerste getoond wordt. Een tweede mogelijkheid is de 
server manager, de nieuwe managementconsole om een server te 
beheren. In deze server manager zijn de rollen en de bijbehorende 
beheerstools terug te vinden. 

Het installeren van een server rol lijkt niet heel nieuw; in Windows 
Server 2003 gebeurde dit ook, alleen hier waren de rollen een stuk
minder modulair. Op het moment dat voor de installatie van IIS 6.0 ge-
kozen werd, werd er een behoorlijk vastgelegde set files en dienten-
gevolge instructiesets geïnstalleerd en alle authenticatiemodules
werden geïnstalleerd. Functionaliteit als CGI, ISAPI filters en andere
applicatietoegangen voor server based applicaties werden allemaal
mee geïnstalleerd. Dit had een voordeel, maar had zeker ook een
tweetal nadelen. Het voordeel is duidelijk, er hoefde alleen gespecifi-
ceerd te worden dat IIS geïnstalleerd moest worden en alles zou wel
werken. De nadelen zijn onder andere, dat er meer zaken optioneel ge-
patched moesten worden, ook al werden de componenten niet actief
gebruikt. En dit kon voor downtime van de service of soms zelfs de
server zorgen, wat natuurlijk onwenselijk was. Een ander mogelijk 
nadeel is, dat ongepatchte en ongebruikte software op een machine
wel degelijk een potentieel gevaar vormt, zeker als er een security gat
in gevonden wordt.
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Windows Server 2008 en IIS 7.0:

een Gouden Koppel?
Sinds enige tijd is Windows Server 2008

beschikbaar voor iedereen en nu komt de

belangrijkste vraag: wat verandert dit aan

de manier van werken die ik tot nu toe 

gevolgd heb. In hoeverre zijn de verande-

ringen verbeteringen voor mij? Aangezien

Windows Server 2008 een zeer uitgebreid

geheel is, is het niet mogelijk en wenselijk

om alles in één artikel te bespreken. In dit

artikel zullen we ons beperken tot de 

veranderde web server functionaliteit.

“Windows Server 2008 

is secure by default”

Module Name Module DLL 
AnonymousAuthenticationModule authanon.dll
DefaultDocumentModule defdoc.dll
DirectoryListingModule dirlist.dll
ProtocolSupportModule protsup.dll
StaticFileModule static.dll
RequestFilteringModule modrqflt.dll
CustomErrorModule custerr.dll
StaticCompressionModule compstat.dll
HttpLoggingModule loghttp.dll
HttpCacheModule cachhttp.dll

Table 1: Native modules die geïnstalleerd en geregistreerd worden
bij een standaard installatie van IIS 7.0

Fig. 1: Een aantal kiesbare modules IIS 7.0, waaronder diverse 
authenticatie modules en application development modules

Eric Denekamp
GENERAL



In WS2008 is deze manier van werken drastisch veranderd. Bijna 
iedere component is nu afzonderlijk als module te installeren. 
Dientengevolge is deze module ook niet eerder te gebruiken dan dat
hij geïnstalleerd is. Figuur 1 geeft een indruk van de hoeveelheid 
modules en van de modules die aanwezig zijn.

Een belangrijk gevolg voor u als ontwikkelaar is natuurlijk, dat tijdens
het initiële ontwerpproces ook de aanwezige modules in productie 
bekend moeten zijn. Deze wetenschap is essentieel om de te bouwen
applicatie goed te laten werken. Dit zou kunnen betekenen, dat er
eventueel ook gekozen kan worden om bepaalde calls niet meer via
niet geïnstalleerde modules te laten lopen, maar de functionaliteit zelf
te bouwen, terwijl onder IIS 6.0 de gevraagde functionaliteit per 
definitie aanwezig was.

Door op deze manier te werken dwingt IIS 7.0 de ontwikkelaar al op
een vroeg moment in het proces verstrekkende keuzes te maken. De
andere kant van de medaille is, dat dit u ook weer een heleboel vrijheid
biedt. De modules die hier bedoeld worden, zijn ook met naam en pad
geregistreerd in de configuratiebestanden die hierna besproken zul-
len worden. Mocht voor een applicatie een aanpassing aan een van de
modules nodig zijn, kunt u deze module herschrijven, aanpassen of
anderszins voorzien van de benodigde functionaliteit. In het config-file
verwijst u simpelweg naar uw bestand, zonder de bestaande modu-
les te overschrijven of te verwijderen. Hierdoor zijn de veranderingen
aan de standaard functionaliteit van IIS minder irreversibel geworden.

Configuratiefiles
Iets anders wat opvalt in de nieuwe manier van werken, is de wijze
waarop de configuraties van IIS en de daarop aanwezige websites 
opgeslagen worden. De metabase is niet meer, de configuraties zijn 
tegenwoordig simpel opgeslagen in een aantal files:

• server configuratie in applicationhost.config
• website configuratie in de web.config.

In de applicationhost.config zijn drie secties te vinden:
• de  <globalModules> sectie waarin staat welke modules op de

server zijn geïnstalleerd en worden gebruikt
• de <modules> sectie waar te vinden is welke applicatie welke

modules gebruikt
• de <handlers> sectie waarin omschreven wordt welke map-

pings gebruikt moeten worden bij verzoeken die binnenkomen
bij de modules.

Een belangrijk voordeel aan het werken op deze manier is de moge-
lijkheid om web applicaties op te schalen naar een webfarm met meer-
dere servers die hetzelfde geconfigureerd moeten worden: deze
applicationhost.config file hoeft niet op de web server te staan. Dit be-
stand zou ook op een share achter de webfarm kunnen staan en uit-
gelezen kunnen worden door al de machines verantwoordelijk voor de
webfarm. Op deze manier hoeft een beheerder bij een verandering dit
nog maar een keer door te voeren en al de machines zijn op de hoogte
van de verandering (vooropgesteld dat wel dezelfde modules aanwe-
zig zijn op alle systemen). Beheer van de configuratie van de web ser-
vice kan nu dan ook door rechtstreeks de file te bewerken. Deze
bewerking vindt direct zijn weerslag in het gedrag van de 
machine.

Een derde manier om de webserver te bewerken is via de command-
line applicatie AppCmd.exe, een executable die te vinden is in de wind-
ows\system32\inetsrv map. Om op een consistente manier 
websites, applicatie pools en configuraties hiervoor uit te rollen is er

een commandline tool, waarbij het gebruik van scripting natuurlijk een
uitkomst is. Op deze manier kunt u er van verzekerd zijn, dat de ene
website met bijbehorende applicatie pool en de andere identiek zullen
zijn.

Als het gaat om configuratie is er nog een verandering waar u wellicht
mee te maken krijgt: de mogelijkheid tot het delegeren van de te 
configureren instellingen. Vanaf de server naar beneden is het 
mogelijk om specifieke instellingen te forceren, waarbij andere 
instellingen wél op een lager niveau geconfigureerd kunnen worden.
Deze feature delegation gaat uit van een aantal instellingsmogelijk -
heden: read/write, read only, not delegated en reset to inherited. 
De opties not delegated en read only hebben op functioneel gebied
hetzelfde resultaat, maar voor de beheerder ziet het er duidelijk an-
ders uit. Voor troubleshoot doeleinden is de read only variant dan ook
aan te raden.

FastCGI en PHP
Een belangrijke andere verandering voor Microsoft is de toevoeging
van FastCGI aan IIS 7.0. Deze toevoeging maakt het mogelijk om op
een andere manier PHP applicaties op uw webserver te draaien 
anders dan via ISAPI filters. De nieuwe manier blijkt volgens een aan-
tal recente onderzoeken sneller te zijn dan PHP op Linux en is in ieder
geval sneller dan PHP via ISAPI. Om dit voor elkaar te krijgen hoeft u,
als ontwikkelaar, eigenlijk maar een paar stappen te doen. Natuurlijk
hebt u PHP nodig. Verder zijn er op IIS twee stappen nodig. Om te 
beginnen moet u natuurlijk de CGI module installeren en deze module
brengt ook FastCGI mee. Daarnaast moet u in IIS de file handler 
definiëren die voor de afhandeling van de PHP files zorgt. Deze 
handler zal moeten verwijzen naar de goede executable van PHP; in
het voornoemde geval zal dat php-cgi.exe zijn. In figuur 2 is de 
configuratie te zien van deze nieuwe mogelijkheid.

Fig. 2: PHP applicaties afhandelen middels de FastCGI module

Forms Authenticatie
Een laatste verandering die ik wil bespreken in dit artikel, is de 
mogelijkheid om forms authenticatie te gebruiken. Deze manier van
authenticatie is al enige tijd erg gangbaar, maar moest in de applica-
tie geregeld worden. In IIS 7.0 is de mogelijkheid om vanuit IIS forms
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authenticatie te initiëren. De formulieren en verdere afhandeling zullen
in de applicatie moeten plaatsvinden, maar de eerste respons (http
302 error: login/redirect) zal dan door IIS worden gestart. De te ge-
bruiken pagina zal zelf geschreven moeten worden, alleen de redirect
zal plaatsvinden vanuit IIS.

Conclusie
IIS 7.0 is een grote stap in een richting die IIS makkelijker en beheer-
baarder maakt. Het biedt voor een ontwikkelaar (maar ook voor een
beheerder) een aantal nieuwe kanten. Die kanten zullen in het begin
even wennen zijn, maar uiteindelijk zullen die wel de meerwaarde van
het platform bepalen. Al met al lijkt IIS 7.0 momenteel een serieuze
kandidaat om in te zetten voor uw webapplicaties en uw web servers.
En niet meer alleen in een intranet omgeving, maar ook daadwerkelijk
in een internet omgeving.
In dit artikel is een aantal punten aangestipt, zoals de uitbreiding van
het aantal mogelijkheden om vanuit IIS authenticatie te gebruiken.
Daardoor hoeft u zich als webapplicatie-ontwikkelaar minder met de
randvoorwaarden in uw code bezig te houden, maar u zich kunt 
richten op de verwachte functionaliteit van de applicatie. Dit lijkt toch
een duidelijke verbetering te zijn. De verbreding van de inzetbaarheid
van het platform, zoals een betere ondersteuning voor b.v. PHP ap-
plicaties, is op zijn minst een grote verandering te noemen. Een dui-
delijk teken dat Microsoft erkent dat PHP in de wereld van de
webapplicaties een belangrijke rol speelt. Als de getallen blijken te
kloppen, is het zeker een platform waar we in de toekomst van gaan
horen als het gaat om deze PHP applicaties. Voor het overige is het
aan u om het te testen en uw oordeel erover te vellen •
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.NET (Visual Basic) TIP:
Dynamic ???
Wisten jullie dat er een nieuwe VB telg in de maak is? In het
kader van de Dynamische talen wordt er gekeken naar een VB
variant in deze richting. De codenaam VBx circuleert op het in-
ternet en Dynamic VB is een andere naam die veel gebruikt
wordt. Heet van de naald en er is nog niet veel over bekend…
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.NET
VISUAL C#

TOPBEV
De coding guideline die ik altijd gebruik heet: TOPBEV. Dit is een 
acroniem dat ik als ezelsbruggetje gebruik als ik mijn hersenspinsels
aan de code editor toevertrouw. Dit is makkelijker te onthouden dan
een document van meer dan 26 pagina's. TOPBEV staat voor 
Transparant, Onderhoudbaar, Performant, Betrouwbaar, Elegant 
(of Eenvoudig) en Veilig. Bij iedere class die ik toevoeg aan mijn 
project, iedere methode die ik verzin of elke regel code die ik schrijf,
vraag ik mij af: is dit transparant, onderhoudbaar, performant, 
betrouwbaar, elegant en veilig?
Laat ik uitleggen wat ik met deze begrippen bedoel.

Transparantie
Transparantie heeft te maken
met het snel krijgen van over-
zicht en inzicht in de code. Als
je snel inzicht wil hebben, dan
zul je aannames moeten doen
(iets wat ik niet graag doe). 
Essentieel hierbij is naamgeving. 

Ik stel mij hierbij altijd de vragen:
bevat de code een heldere
structuur en een duidelijke, 
intuïtieve naamgeving? Als een
andere collega deze code onder
handen krijgt, kan hij dan veilige
aannames doen ten aanzien van
de code? Vindt hij dan snel zijn
weg in de code?
Minstens net zo belangrijk als
naamgeving is documentatie en

commentaar. Maak in .NET gebruik van de XML-documentation tags
(http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ b2s063f7.aspx). Becom-
mentarieer geen triviale zaken maar vooral de niet evidente stukken
code.

Onderhoudbaarheid
In de life-cycle van een applicatie wordt tussen 60% en 80% van de
totale kosten besteed aan beheer en onderhoud. Dat betekent dat
jouw code vooral onderhoudbaar moet zijn, want daarin is veel finan-
ciële performance (= winst) te halen. Onderhoudbaarheid heeft o.a. te 

maken met consequent zijn in je code, maar ook met de opzet en 
inrichting van je Visual Studio solution (bestanden en directories). 
Ik ben meer dan eens Visual Studio-solutions tegengekomen met
meer dan 30 projecten erin. Dit is niet onderhoudbaar (en ook niet
transparant overigens).

Codeduplicatie (ofwel code knippen en plakken) zondigt ook tegen
deze regel. Wanneer dezelfde code twee of meer keer in één class
voorkomt, dan moet hiervoor een aparte methode komen. Als 
eenzelfde stuk code twee of meer keer voorkomt in verschillende 
classes, dan moet hiervoor een aparte (static/shared?) methode in
een aparte of andere class komen. Ook methodes die langer zijn dan
50 regels zijn kandidaat voor refactoring.
De vraag die ik mij hierbij stel, is: kunnen andere mensen mijn code
lezen en er aanpassingen in maken zonder dat er onvoorziene 
"issues" optreden?

Performantie
Performantie is de heilige graal van veel ontwikkelaars. Waarom?
Omdat performance één van de weinige kwaliteitsaspecten is die
kwantitatief eenvoudig kan worden gemeten. Naast bugs in applica-
ties is gebrek aan performance de meest gehoorde klacht van 
gebruikers. Maar applicatie performance is een draak met vele 
koppen. En jij hebt meestal maar invloed op
slechts één van deze: de code. Op zaken als
hardware, infrastructuur, architectuur en bijvoor-
beeld de aanwezigheid van indexen op tabellen
heb jij als programmeur niet altijd invloed. Maar
zaken waarop jij wel invloed hebt, moet je dan ook
goed gebruiken.
Vermijd extra roundtrips naar backend systemen.
Gebruik de juiste objecten (bijv. StringBuilder i.p.v.
string bij het aan elkaar plakken van tekst). Breek tijdig uit je loops en
maak deze niet langer dan nodig. Dit is natuurlijk allemaal evident. De
grootste moeilijkheid van deze richtlijn is vooral: rechtvaardigen de 
offers die ik breng in mijn code om de gewenste performance te halen,
het corrumperen van de regels ten aanzien van transparantie en 
onderhoudbaarheid.
Stel je zelf bij het wegen van performance de vraag: doet de code zijn
werk binnen de gestelde tijdslimiet en binnen de verantwoordelijkheid
van die code?

Het goed toepassen van coding guidelines blijft moeilijk. Veel van deze 
richtlijnen zijn omvangrijke documenten, maar de programmeur die ze moet
toepassen, kent de te gebruiken code standaarden niet uit het hoofd of vindt
ze te moeilijk. Ergo: het is tijd voor een coding guideline van één A4-tje.

Marcel Peereboom

Coding guidelines of codeerstandaarden: ik heb er ondertussen wel een aantal gezien. De kleinste is 26 pagina's,
de meeste zijn een veelvoud daarvan. Bij code reviews blijkt vaak dat collega-programmeurs een dergelijk intern
gebruikte standaard "wel eens heeft gelezen", maar goed toepassen blijkt moeilijk. Er is altijd wel een excuus om
deze niet toe te hoeven passen. De belangrijkste redenen zijn: men kent de te gebruiken code standaarden niet
uit het hoofd of men vindt ze te moeilijk.

De TOPBEV-Richtlijn
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Marcel Peereboom is program-
meur. Punt. Zijn streven is TOP-
BEV-code. Zijn motto: kennis delen
= macht! SQL Server, C# en
goede wijn zijn zijn passie.
Hij werkt bij Integer (http://www.in-
teger.nl).

Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid beschouwt de code vanuit gebruikersperspectief.
Stel jezelf de vraag: doet de code wat de gebruikers ervan verwach-
ten? Kunnen zij erop vertrouwen dat het doet wat het moet doen? Dit
kan te maken hebben met User Interface design: staan de OK- en 
Annuleer-knoppen rechts onderin het scherm? Gedragen knoppen,
tekstboxen en andere UI-controls zich zoals een gebruiker dit 
verwacht? Pas op: neem jezelf niet als uitgangspunt. Jij bent namelijk
geen "gewone" gebruiker. 

Dit punt heeft ook te maken met performance en multi-threading. Als
een gebruiker lang moet wachten totdat een proces is afgerond, dan
wordt hij zenuwachtig. Heeft de gebruiker dan de mogelijkheid om een
actie af te breken? Lees: voer langlopende processen uit op een 
andere thread.

Elegantie
Elegantie is de essentie van de wetenschappelijke nalatenschap van
Edsger Wiebe Dijkstra (http://www.cs.utexas. edu/users/EWD/) waar-
bij elegantie, kort door de bocht, wordt vertaald als het kiezen van de
minst complexe oplossing voor een (programmeer)probleem. Dit punt
heeft voor mij vooral te maken met "de kunst van het programmeren".
En bij kunst gaat het toch vooral om de schoonheid.
Dit is ook de E van eenvoud. Ik vraag mij, als het om elegantie gaat,
bij een class of methode dan ook altijd af: is dit de meest mooie, 
efficiënte en vooral eenvoudigste implementatie van een oplossing?

Veiligheid
Veiligheid heeft uiteraard te maken met requirements en hangt af van
organisatorische procedures en beschikbare infrastructuur, maar dit
zijn zaken waarop programmeurs niet altijd invloed hebben. Ik heb het
hier over de veiligheid waarvoor de programmeur verantwoordelijk is.
Dit heeft niet alleen te maken met encryptie of de validatie van wacht-
woorden maar ook met foutafhandeling. 
Als het om veiligheid gaat, zul je veel moeten ‘dialogeren’ met infra-
mensen, architecten en opdrachtgevers. Ik gebruik expres het woord
dialogeren i.p.v. communiceren: bij het voeren van een dialoog ben je
afhankelijk van een antwoord.
Over foutafhandeling kan ik nog de nodige pagina’s vullen, maar neem
voor wat betreft foutafhandeling in ieder geval de belangrijkste regel in
acht: handle only those exceptions that you can handle gracefully.
Voor veiligheid vraag ik mij af: compromitteert de code niet de 
omgeving waarin het wordt uitgevoerd (memory leaks e.a.) of de 
identiteit waaronder het wordt uitgevoerd. Is de code te vertrouwen?

TOPBEV in de praktijk
Het nadeel van TOPBEV als coding guideline is, dat deze nogal aan 
interpretatie onderhevig kan zijn. Ook is het toepassen van TOPBEV
als richtlijn erg afhankelijk van kennis en ervaring. Maar coding guide-
lines zijn per definitie wat de naam al aangeeft: het zijn richtlijnen. Het
doel van coding guidelines is de uitwisselbaarheid van (de te lezen)
code tussen programmeurs bevorderen, fouten te verminderen en zo
kwaliteit te verbeteren. Maar kwaliteit is eveneens een subjectief 
begrip. Gebruik daarom TOPBEV als een ezelsbruggetje om je 
kwaliteitsbewustzijn te schragen.
Daarnaast ben ik een groot voorstander van het doen van code 
reviews. Probeer deze dan ook binnen je project te initiëren en/of 
binnen jouw organisatie te formaliseren. Het doen van code reviews 
levert een aantal voordelen op:
• fouten kunnen in een vroeger stadium worden ontdekt;
• jouw interpretatie van een requirement wordt door een ander 

gevalideerd;
• je kunt veel van een ander leren;
• een ander kan veel van jou leren;
• als jij er niet bent dan begrijpt een ander ook jouw code – dan kan

je tenminste rustig op vakantie en je mobiel en laptop thuis laten.

Als je daarnaast nog behoefte hebt om de coding guidelines binnen
jouw organisatie meer vorm te geven kijk dan in ieder geval naar:
• Design Guidelines for Class Library Developers: http://msdn2.mi-

crosoft.com/en-us/library/czefa0ke(VS.71).aspx
• Visual Basic Coding Conventions: deze guidelines worden door Mi-

crosoft gebruikt om samples en documentatie te ontiwkkelen:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/h63fsef3.aspx

Als tools zaken voor je kunnen oplossen, dan heeft dat natuurlijk de
voorkeur. Static Code Analysis in Visual Studio kan je goed helpen bij
het toepassen van coding guidelines. Mocht deze niet in jouw versie
van Visual Studio zitten dan kan je altijd nog FxCop los downloaden
en installeren
• Code Analysis tools (including FxCop): http://code.msdn.micro-

soft.com/codeanalysis

Persoonlijk ben ik wel gecharmeerd van de "IDesign C# Coding Stan-
dard, for development guidelines and best practices": http://www.ide-
sign.net/. Het leuke is dat er een tool is die deze standaard kan
valideren:
• Code Style Enforcer: http://joel.fjorden.se/static.php?page=Co-

deStyleEnforcer

Conclusie
Als code voldoet aan (de eisen van):
• Transparantie
• Onderhoudbaarheid
• Performantie
• Betrouwbaarheid
• Elegantie (en Eenvoud)
• Veiligheid
... dan gaat de code er in kwaliteit op vooruit!
Als je deze zes woorden op een A4-tje afdrukt en er af en toe naar
kijkt dan weet je: TOPBEV is een acroniem om nooit meer te 
vergeten •

Art has to be forgotten, 
Beauty must be realized (Mondriaan)
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