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Kapitel 1 
 Applikationsutveckling 

 
 
Detta kapitel beskriver arkitekturen för de system, vilka använder Boolware Server och 
Boolware klienten. I Boolware finns det tre olika API för utvecklare: Funktions API för C++ och 
Delphi utvecklare, XML API vid kommunikation via ett HTTP/XML protokoll och slutligen ett 
COM objekt då man använder ett Microsoft verktyg exempelvis ASP eller Visual Basic. 
 
Ämnen som behandlas i detta kapitel är: definition av klient och server samt hur applikations-
programmerare skall använda Boolware Server. 

Vilka är denna handbok ämnad för 

Denna handbok är ämnad för applikationsutvecklare, som behöver en djupare förståelse för hur 
man kan manipulera Boolware index: genom en C++, Delphi applikation,  via ett http/XML 
protokoll, via ett COM objekt, via PHP eller JAVA. 

Definitioner 

Definitioner som används i detta kapitel: 
Uttryck/term Förklaring 
Boolware Server Programvaran som finns installerad på en central serverdator. 
Boolware klient Dynamiskt länkbara programpaket som används för applikationsanrop till  
   Boolware Server 
Boolware Index  Alla indexfiler som tillhör en datakälla. 
Tabell   Korrelerar till en tabell i datakällan. 
Kolumn   Korrelerar till en kolumn/fält i en tabell i datakällan. 
Term, indexterm,  En sökbar term i Boolware Index. 
sökterm  
Primärnyckel En unik radidentifierare i en tabell. 
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Översiktsbild av Boolwaresystemet 

Detta är en översiktsbild av Boolwaresystemet. Bilden visar hur Boolware Server  - via olika API 
-  är kopplad mot användarskrivna applikationer, XML-skript och Boolware Manager. Bilden 
visar också hur Boolware Server kommunicerar med olika datakällor och med Boolware Index. 
 

 
Kopplingen mot datakällan sker via "adapters". Varje adapter är anpassad för den aktuella 
datakällan. Ett generellt gränssnitt mot många datakällor är ODBC, men en del datakällor 
stödjer inte detta gränssnitt, varför några adapters kopplar direkt mot den aktuella datakällans 
API, vilket inte framgår av bilden. Det kan också i vissa fall, vara effektivare att koppla direkt mot 
datakällans lågnivå-API. 
 
Beskrivning över adapters och deras speciella egenheter står att läsa om under kapitlet 10 i 
"Handbok drift". 
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Definition av klient 

Generellt kan man säga att en Boolware-klient är en process, vilken använder Boolware 
klientbibliotek för att etablera en kommunikationskanal till en Boolware Server. Kopplingen 
säges vara lokal, om applikationen exekverar på samma dator som Boolware Server och den 
kallas fjärransluten, om kopplingen till Boolware Server sker över ett nätverk. 
 

Boolware klientbibliotek 

Applikationsutvecklare skall använda Boolware klientbibliotek för att skapa kopplingar till en 
Boolware Server, vilken utför operationer mot databasen. 
 
Biblioteket använder TCP/IP för att kommunicera med en eller flera Boolware Servers och 
tillhandahåller ett särskilt Boolware-API ovanpå nätverksgränssnittet. 
 
Klientbiblioteket tillhandahåller ett antal högnivåfunktioner i form av ett användargränssnitt (API) 
för att kommunicera med Boolware Server. Enda sättet att komma åt information i Boolware 
Index är att klientapplikationen använder sig av detta API. 

Definition av server 

Boolware Server är en process, vilken exekverar på den nod, där Boolware Index finns. 
Boolware Server är den enda process som kan utföra direkta operationer mot Boolware Index. 
Nedan följer exempel på den funktionalitet, vilken klienterna via Boolware Server kan utnyttja:  
• Sökning i Boolware Index baserad på sökkriterier 
• Olika typer av rankning av resultatet 
• Hämta resultatrader, vilka uppfyller sökkriterier 
• Lista sökbara indextermer 
• Lista tillgängliga databaser, tabeller och kolumner 
 
Serverprocessen stödjer nätverk fullt ut; den kan hantera önskemål och svar från andra datorer. 
Många klienter kan hanteras samtidigt av Softbools flertrådade Boolware server. 
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Applikationsutveckling 

Då Boolware Index en gång blivit skapade, kan man komma åt dess information från en 
applikation. Denna applikation kan vara skriven i ett högnivåspråk så som C, C++, Pascal, 
Delphi, Basic etc. 
 
Det är endast Boolware Server, som har åtkomst till Boolware Index. Kopplingen mellan 
applikationen och Boolware Server sker via Boolware klientbibliotek som beskrivs ovan. 

Stegvis introduktion 

Detta är en översiktlig beskrivning av Boolware:s API, vilka funktioner som finns och hur de 
används. 
 
I Kapitel 2 API beskrivning finns en utförlig beskrivning för varje exporterad funktion. 
 
Genom att använda API:et, kan man på ett enkelt sätt få tillgång till kraftfulla sökningar för små 
enkla applikationer skrivna för Windows-baserade datorer. 
 
Alla funktioner returnerar ett statusvärde, som bör testas. Ett värde mindre än SOFTBOOL_OK 
skall anses som ett fel och värden större än SOFTBOOL_OK ska behandlas som en varning. 
 
Med dessa enkla steg kan man kommunicera med Boolware Server via Boolware klienten. 
• Steg 1 – anslut till Boolware Server och erhåll en session 
• Steg 2 – lista alla tillgängliga Boolware Index 
• Steg 3 – anslut till Boolware Index 
• Steg 4 – lista tabeller och kolumner i Boolware Index 
• Steg 5 – sök i Boolware Index 
• Steg 6 – avsluta sessionen i Boolware Server 
 
Efter enbart stegen 1 - 4 kan applikationen nu utföra de mest avancerade sökningar, lista 
indextermer, zooma indextermer och erhålla primärnycklar och annan kolumndata för alla 
framsökta rader. 
 
OBS: I nedanstående demonstrationsexempel finns inga eller endast få tester på returnerade 
statusvärden för att öka läsbarheten. 
 
Använd API-funktionerna BCGetErrorCode(), BCGetErrorMsg() för att få fram felkoder och 
felmeddelanden. Dessa finns deklarerade i filen softbool.h. 
 
Observera att alla ordningstal är noll-baserade, som i programmeringsspråken C och C++. 
 
Alla listboxar och komboxar som används i dessa exempel är listor definierade av applikationen 
för att på ett enkelt sätt åskådliggöra dessa på bildskärmen. 

 

Steg 1 

Börja alltid med att skapa en Boolware klient och sedan ansluta till Boolware Server för att 
skapa en session. 
 
En Boolware klient är en instans av en intern dataarea som sköter all kommunikation med 
Boolware Server. Denna klient ska sparas och skickas med i alla Boolware klientfunktioner. 
Denna klientinstans är trådsäker. Detta anrop skall bara göras en gång och sedan ska denna 
instans användas genom hela sessionen. 
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I denna lilla introduktion antar vi att det finns en instans av en Boolware klient som heter 
mClient. Denna klientinstans skall frias vid sessionens avslutning med att anrop till funktionen 
BCFreeClient(). 
 
mClient = BCCreateClient(); 

 

Boolware Server måste vara startad på en dator någonstans i nätverket, som kan nås av 
klienten. 
 
Datorns adress som ska användas ska vara datorns namn i nätverket eller dess IP-adress 
exempelvis 192.168.0.1. 
 
rc = BCConnect(mClient, "Charlie", "");  

eller 
rc = BCConnect(mClient, "192.168.0.1", "");  

 

Om det går bra att ansluta, kan klienten nu använda Boolware Server. 
 
Ovanstående anrop till BCConnect() kommer att skapa en unik sessionsidentifierare i Boolware 
Server, eftersom applikationen inte skickade med någon.  
 
Denna sessionsidentifierare kan hämtas via ett anrop till funktionen BCGetSessionInfo(). 
 
Sessionsidentifieraren krävs för att återsluta till samma session i Boolware Server, om detta 
skulle behövas. 
 
Applikationen kan skicka med en egen unik sessions-identifierare för att använda denna som 
identifierare. Tänk på att den måste vara unik för att inte förväxlas med andra klienter. 
 
Exempel:  
mClient = BCCreateClient(); 

rc = BCConnect(mClient, "Charlie ", "myUniqueName") 

 

Om anslutningen gick bra, är det nu möjligt att koppla ner förbindelsen. Vid nedkoppling kan 
man välja att logga ut eller ej. Om man inte loggar ut kan man återknyta sessionen via ett nytt 
anrop till BCConnect() med sessionsidentifieraren "myUniqueName".  
 
 
Exempel: 
Koppla ner förbindelsen men logga inte ut: 
 
BCDisconnect(mClient, false);  

 

Återanslut till Boolware Server och återfå den tidigare sessionen. 
 
BCConnect(mClient, "Charlie", "myUniqueName");  

 

Boolware Server håller reda på inaktiva sessioner och kommer att städa bort sessionen, om 
den varit inaktiv för länge.  
 
Om inte Boolware skönsvärde (7008) används som portnummer kan det aktuella portnumret 
anges i anropet. 
 
Portnumret anges som ett suffix till IP-adressen, vilket avskiljs med kolon. Anslut till port 2000 
genom att ange "192.168.0.1:2000". Observer att Boolware Server måste lyssna på angiven 
port. 
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Steg 2 

Efter en lyckad uppkoppling till Boolware Server kan man undersöka, vilka databaser som finns 
tillgängliga. 
 
Exempel:  
Hämta alla tillgängliga databaser och spara dem i en lista för senare användning. 
 
int     rc, num; 

char  name[128]; 

BCDatabaseInfo_t  info; 

 

// Hämta antalet anslutna Databaser 

if (BCGetNumberDatabases(mClient, &num) != SOFTBOOL_OK) 

   return HandleError(); 

// Hämta information om alla Databaser 

for(i = 0; i < num; i++) 

   { 

   // Hämta information om aktuell Databas 

   BCGetDatabaseInfo(mClient, i, &info); 

 

   // Spar databasidentiteter i en lista 

   databaseList->Add(info.dsnName);  

   } 

 
 

Steg 3 

Välj en av de tillgängliga databaserna, som du vill söka i genom att ansluta till den med dess 
dsn-namn. 
 
Namnen på databasernas dsn:er hämtades genom anrop till funktionen BCGetDatabaseInfo() 
se Steg 2.  
 
Exempel:  
Det finns ett index, som heter "Company", som är tillgänglig för oss, så vi försöker att anslut till 
den. 
rc = BCAttach(mClient, "Company"); 

 

Steg 4 

Efter en lyckad anslutning till en databas, kan nu alla ingående tabeller med dess kolumner 
hämtas för denna databas. 
 
Kolumninformation kan vägleda applikationen, hur kolumnen skall indexerad etc. 
Se BCTableInfo_t deklarationen för attribut för tabellen och BCColumnInfo_t deklarationen för 
attribut för kolumnen. 
 
Exempel:  
Hämta antal tabeller, som är kopplade till databasen "Company". Spara tabellnamnen i en lista 
för senare användning och hämta alla kolumner för samtliga tabeller, som även de sparas i en 
lista. 
 
int numTab, numCol, i, j;  

BCTableInfo_t tab;  

BCColumnInfo_t col;  
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// Hämta antal tillgängliga Tabeller 

BCGetNumberTables(mClient, &numTab); 

 

// Hämta information från varje Tabell  

for(i = 0; i < numTab; i++)  

   { 

   // Hämta information för aktuell Tabell 

   BCGetTableInfo(mClient, i, &tab); 

 

   // Lägg aktuellt tabellnamn till en lista 

   tabList->Add(tab.tabName);  

 

   // Hämta antalet Kolumner i aktuell Tabell 

   BCGetNumberColumns(mClient, tab.tabName, &numCol); 

   // Hämta alla Kolumner från aktuell Tabell 

   for(j = 0; j < numCol; j++)  

      { 

      // Hämta namn för aktuell Kolumn  

      BCGetColumnInfo(mClient, tab.tabName, j, &col); 

      // Lägg kolumnnamnet till en lista 

      colList->Add(col.colName);  

      } 

   }  

 
All nödvändig information för att göra alla typer av sökningar har nu hämtats. 
 

Steg 5 

I detta läge kan man börja söka och hämta data från Boolware Server. 
 
All nödvändig information finnas nu lagrad i applikationen för att ge användaren en överblick 
över databasen: vilka tabeller och kolumner som finns tillgängliga och hur man kan söka i 
dessa. 
 
All information om tabeller och kolumner hämtades i Steg 4. 
 
Informationen som används i dessa exempel hämtades från databasen "Company". I denna 
databas finns en tabell som heter "Anställda". Denna tabell innehåller Kolumner såsom: 
"Förnamn", "Efternamn", "Adress" "Ort", "Befattning" etc. Primärnyckeln för denna tabell heter 
"ID", vilket vi avgjorde med ett anrop till funktionen BCGetColumnInfo() och här undersökte vi 
elementet flags i BCColumnInfo_t strukturen. Innehållet i denna kolumn, "ID" gör det möjligt 
att via exempelvis ODBC hämta en specifik rad ur datakällan. 
 
Exempel:  
I detta exempel letar vi efter personer med förnamn, som börjar på An, dvs. alla Anders, 
Andreas, Anna, Angelika etc., som bor i orten Bromma. 
 
För mer information angående sökspråket se avsnittet nedan "Boolware:s Sökspråk". 
 
int     result, recNo rankMode, i, j; 

float   score; 

char   key [128], tabName [128]; 

BCRowData_t  rowData; 

 

// Utför sökningen 

strcpy(tabName, "Anställda"); 

BCQuery(mClient, tabName, "FIND Förnamn:An* AND 

                       Ort:Bromma", &result, NULL); 

// Hämta samtliga Primärnycklar för funna poster 

for(i = 0; i < result; i++) 

   { 

   // Hämta Primärnyckel för aktuell post 
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   BCFetchKey(mClient, tabName, "ID", i, key, sizeof(key), 

              &score, &recNo, rankMode); 

   // Lagra Primärnycklarna i en lista 

   pkList->Add(key); 

   } 

 
 
Eller låt Boolware Server hämta informationen direkt från datakällan. 
// Hämta de 50 först tecknen i Kolumnerna Förnamn och Ort // från samtliga 

framsökta rader for(i = 0; i < result; i++) 

   { 

   // Hämta begärd information för aktuell rad 

   BCFetchRow(mClient, tabName, "Förnamn, Ort", i, 50,  

              &rowData) 

   // Hämta information för begärda Kolumner 

   for(j = 0; j < rowData.count; j++) 

      { 

      // Spara namn på aktuell Kolumn 

      colList->Add(rowData.cols->name); 

 

      // Spara data i aktuell Kolumn 

      colList->Add(rowData.cols->value); 

      } 

    

Steg 6 

Stäng förbindelsen till Boolware Server och frigör sessionen och dess resurser (logga ut). 
 
Om detta inte görs av applikationen, kommer Boolware Server att efter en viss tid städa bort 
denna session för att frigöra resurser. 
 
Exempel:  
Stäng förbindelsen och logga ut. 
BCDisconnect(mClient, true);  

BCFreeClient(mClient); 

 

Sessioner 

Allmänt 
 
När man ansluter till en Boolware server med en av de tillgängliga connect metoderna, kommer 
ett sessionsobjekt automatiskt skapas på serversidan. Sessionsobjektet innehåller bland annat 
information om den aktuella sökningen och sökresultatet. Alla sessioner i Boolware måste ha ett 
ID kopplat till dem. Ett sessions-ID kan vara upp till max 128 tecken. När man ansluter till en 
Boolware server kan man välja att ange ett sessions-ID.  Om man inte anger ett sessions-ID, 
kommer Boolware server automatiskt generera ett och koppla det till den nya sessionen. 
 
Efter funktionsanrop till connect metoden kommer sessionsobjektet och dess ID automatiskt att 
användas för alla efterföljande funktionsanrop till Boolware API:et till dess att metoden 
disconnect anropas. 
 
Eftersom ett sessionsobjekt skapas direkt när man ansluter till en Boolware server så är XML-
attributen namn och server i XML-element open_session i en Boolware XML-frågan, endast 
relevanta när man använder Boolware ISAPI eller Apache-klient (där man inte gör något anrop 
till en connect metod). 
 

Livslängd 
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En session är tillgänglig tills man anropa metoden disconnect med parametern logout = true 
eller tills sessionen har nått sitt timeout-värde. Standardvärdet för sessions timeout är 300 
sekunder, men värdet kan ändras med Boolware manager eller programmatiskt genom att 
ändra inställningen sessiontimeout. Om en session når sitt timeout värde, kommer Boolware 
servern automatiskt ta bort sessionsobjektet och stänga anslutningen (socketen) på 
serversidan. 
 
Om man anropar metoden disconnect med parametern logout = false kommer sessionen inte 
tas bort från Boolware servern, endast anslutningen (socketen) kommer att stängas. Man kan 
senare använda metoden reconnectIfExists för att försöka ansluta till samma session igen. 
Observera att sessionen kan ha nått sin timeout värde och därför tagits bort från Boolware 
servern. 
 

Hantering 
 
Man kan se alla aktiva sessioner i en Boolware server med Boolware manager om man klickar 
på fliken Sessioner. Här kan man också logga sessioner (tvångs Logga ut). 

Boolwares sökspråk 

För att på ett entydigt sätt kunna specificera var och hur en sökning skall genomföras har 
Softbool tagit fram en speciell syntax och denna kallas för "Query Language" förkortas "QL".  
Se Handbok Drift för detaljerad information om QL. 
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Execute-kommandon till Boolware 

Kommandon kan skickas som text till Boolware, med funktionerna BCConnectExecute och 
BCExecute, med XML/JSON-anrop (execute-element/property). Detta avsnitt beskriver vilka 
kommandon som finns tillgängliga. 
 

EXPORTRESULT 

 
Detta kommando används för att exportera ett resultat till en fil. Man kan välja delar av 
resultatmängden och vilka fält man vill skriva ut. 
 
OBS! Detta kommando kräver att en databas är vald. 
 
exportresult table="<tabellnamn>"  
   field="<fält>[,<fält2>...etc.]"  
   outfile="<filnamn>"  

   [rowsep="<radseparator>"]  
   [fieldsep="<fältseparator>"]  
   [append="<yes/no>"]  
   [from="<från rad>"]  
   [count="<antal rader>"]  
   [sort="<sorteringsargument>"]  
   [header="<yes/no>"]  
   [headernames="<fältnamn1>[, <fältnamn2>...etc.]"]  
   [encoding="<iso-8859-1/utf-8/xls/xlsx>"]  
   [quote="<tecken som omger text>"]  
   [excludesubfields="<yes/no>"] 

 
Obligatoriska parametrar: 
 
table   tabellnamn 
field   namn på de fält (kommaseparerade) som ska exporteras  
outfile   fullständigt namn på den fil som ska innehålla resultatet 
 
Valfria parametrar: 
 
rowsep  radseparator. Standardvärde är CRLF  
fieldsep  fältseparator. Standardvärde är TAB 
append  Värdet ’no’ betyder börja från början i filen. Värdet ’yes’ betyder att exporten 

forsätter i slutet av befintlig fil. Parametern används inte då encoding är "xls" 
eller "xlsx". Standardvärde är 'no'. 

from   nummer på den post i resultatet man skall börja från. Standardvärde är 1 
count   antal poster som ska exporteras. Hela resultatet används om 

parametern utelämnas 
sort   anger fält (kommaseparerade) som man skall sortera på samt 

sorteringsordning, asc eller desc. Utelämnas parametern eller är tom 
kommer ingen sortering att ske 

header  Värdet ’no’ eller utelämnad parameter betyder att inga fältnamn läggs på 
första raden. Värdet ’yes’ betyder att fältnamn läggs på första raden. 

headernames fältnamn (kommaseparerade) som ersätter datakällans fältnamn på  
första raden (om parametern header är aktiverad). Datakällans fältnamn 
används om parametern utelämnas 

encoding  exportformat. Giltiga värden är "iso-8859-1", "utf-8", "xls" eller "xlsx". 
Utelämnas parametern används det värde som session är uppkopplad med. 
"xls" innbär BIFF8 format för MS Excel. Maxstorleken för xls-filen är 2 GB,  
MS Excel har dock en begränsning på 65.535 likadana strängar. Detta är 
dock ingen begränsning i BIFF8 formatet. Rekommendationen är att köra 
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flera mindre exporter. 
"xlsx" är MS Excel Open XML format. 

quote   tecken som omger text i fälten. Standardvärde är tomt värde 
excludesubfields Värdet ’yes’ förhindrar XML-subfält att exporteras. Värdet ’no’ tillåter XML- 

subfält att exporteras. Utelämnas parametern tillåts XML-subfält att 
exporteras 

 
Exempel: 
exportresult table="tab1"  

   field="field1, field2, field3" 

   outfile="c:\export.txt"  

   sort="Omsättning desc"  

   quote="""" 

 
Alla poster i det senaste framsökta resultatet kommer att exporteras till filen export.txt under c:. 
Innan posterna exporteras, kommer de att sorteras fallande på Omsättning. Endast fälten: 
fält1, fält2 och fält3 ur tabellen tab1 kommer att exporteras och fälten avskiljs med en TAB och 
varje post börjar på ny rad (CRLF). Texten i varje fält kommer att omslutas av citattecken ("); 
om texten i något fält innehåller citattecken kommer detta att representeras av två citattecken. 
 
exportresult table="tab1" field="field1, field2, field3" 

   outfile="c:\export.txt"  

   sort="Omsättning desc"  

   quote="'"  

   append="yes" 

   header="yes"  

   headernames="Namn, Adress, Ort" 

   fieldsep=";" 

 
Alla poster i det senaste framsökta resultatet kommer att exporteras till filen export.txt under c:. 
Posterna kommer att läggas efter de poster, som redan finns i filen och en rubrikrad 
innehållande följande fältnamn: Namn, Adress och Ort som kommer att skrivas på första 
raden. Innan posterna exporteras, kommer de att sorteras fallande på Omsättning. Endast 
fälten: fält1, fält2 och fält3 ur tabellen tab1 kommer att exporteras och fälten avskiljs med 
semikolon (;) och varje post börjar på ny rad. Texten i varje fält kommer att omslutas av 
apostrofer (’). Om texten i något fält innehåller apostrof kommer denna att representeras av två 
apostrofer. 
 

FETCHCOORDINATES 

 
Med detta kommando kan koordinater för ett framsökt resultat hämtas.  
Om grupperat data är konfigurerat, kommer detta att grupperas för respektive koordinatposition 
i resultatordning. Det går inte att hämta fler koordinater än man har i sitt sökresultat.  
 
OBS! Detta kommando kräver att en databas är vald. 
 
fetchcoordinates table="<tabellnamn>"  
    latitude="<latitud>"  
    longitude="<longitud>"  
    [from="<från rad>"]  
    [count="<antal>"]  
    [rowsep="<radseparator>"]  
    [fieldsep="<fältseparator>"]  
    [groupdatafieldsep="<datafältsseparator>"] 
 
 
Obligatoriska parametrar: 
 
table    tabellnamn  
latitude   fältnamnet på det fält som innehåller latitud-data 
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longitude   fältnamnet på det fält som innehåller longitud-data 
 
Valfria parametrar: 
 
from    startvärde för framsökta dokument. Standardvärde är 1. 
count    anger hur många rader man vill hämta. Standardvärde är hela  
    resultatet. 
rowsep   radseparator. Standardvärde är CRLF  
fieldsep   fältseparator; Standardvärde är TAB 
groupdatafieldsep  separator mellan grupperat koordinatdata. Standardvärde är |*|  
 
Exempel: 
Hämta 50 koordinater från tabellen "Person" där latitudfältet heter "Coord_Y" och longitudfältet 
heter "Coord_X". 
 
fetchcoordinates table="Person" latitude="Coord_Y" longitude="Coord_X" 

    from="1" count="50" 

 

FETCHNOTFOUND 

 
Detta kommando används för hämta de termer som inte återfanns i Boolware index vid 
sökkommandot orsearchex. Dessa termer gäller aktuell tabell och användare. De finns kvar till 
ett nytt FIND kommando anges. Man kan bläddra ibland dessa termer genom att ange ett 
startvärde och antal termer man vill hämta. Maximala antalet termer som går att hämta med ett 
kommando är 50.000. Varje term kommer att avslutas med CR/LF (ny rad). 
 
OBS! Detta kommando kräver att en databas är vald. 
 
fetchnotfound table="<tabellnamn>"  
   [from="<från term>"] 
   [count="<antal termer>"] 
 
Obligatoriska parametrar: 
 
table  är den aktuella tabellen där sökningen utfördes. 
 
Valfria parametrar: 
 
from  den term man vill börja från (används vid bläddring). 
  Första termen har startvärde 1. 
count  anger hur många termer man vill hämta (max antal i ett kommando är 

50.000). Standardvärde är alla termer. 
 
Om endast första parametern table anges, innehåller svaret totala antalet termer som inte 
återfanns i indexet vid den föregående orsearchex. 
 
Exempel:  
Efter en stor orsearchex sökning på 700.000 organisationsnummer i tabellen Företag, visar det 
sig att 87.953 organisationsnummer inte återfanns i Boolware index. Dessa 
organisationsnummer har sparats. Genom fetchnotfound-kommandot kan man nu hämta fram 
önskade organisationsnummer. 
 
fetchnotfound table="Företag" 

 
Svaret är:  
87953 is the total number of ‘not found’ terms. 
 
fetchnotfound table="Företag" from="1" count="500" 
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Svaret är de 500 första organisationsnumren, som inte återfanns i Boolware index. 

FETCHPOLYGONSFOUND 

 
Med detta kommando kan man hämta information om vilka polygoner som en sökning med 
under-kommandot geowithinpolygon har gett. 
 
OBS! Detta kommando kräver att en databas är vald. 
 
fetchpolygonsfound table="<tabellnamn>" field="<fältnamn>" 
  
Obligatoriska parametrar: 
 
table  är den aktuella tabellen där sökningen utfördes 
field  är det aktuella fältet där sökningen utfördes 
 
Efter en sökning med under-kommandot geowithinpolygon() som har givit träffar kan 
kommandot fetchpolygonsfound användas för att hämta information om vilka polygoner som har 
givit träff. 
 
Exempel: 
fetchpolygonsfound table="mapshapes" field="shape" 

 
Detta resulterar i följande lista med vilka primärnycklar och vilken polygon i fältet "shape" som 
har givit träff. I WKT/GeoJSON-formatet kan flera polygoner lagras och dessa numreras med 
start från 1. 
 
Exempel på svar: 
PK="12345" polygons="1" 

PK="23451" polygons="2" 

PK="34521" polygons="1,3" 

FLOWINFO 

 
Detta kommando listar flöden för en eller flera angivna databasnamn. 
 
flowinfo database="<databasnamn1>[,<databasnamn2>]" [xml="<yes/no>"] 
 
Obligatoriska parametrar: 
 
database ett eller flera databasnamn (kommaseparerade). Ange asterisk (*) för alla 

databaser som har flöden. 
 
Valfria parametrar: 
 
xml  Värdet "yes" innebär att resultatet kommer som xml. Värdet "no" innebär att  

resultatet kommer i textformat. Standardvärde är ’yes’. 
 
I nedanstående exempel finns fyra databaser DB1, DB2, DB3 och DB4. DB1 har två flöden: 
Search och match. DB2 har också två flöden: list och match. DB4 har ett flöde: lookup. DB3 
saknar helt flöden. 
 
Exempel1: 
Lista alla flöden för databaserna DB1, DB2 och DB3: 
 
flowinfo database="DB1,DB2,DB3" 

 
Resultatet från detta kommando är: 
 
<flowinfo> 
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 <database name="DB1"> 

  <flow name="Search"/> 

  <flow name="match"/> 

 </database> 

 <database name="DB2"> 

  <flow name="list"/> 

  <flow name="match"/> 

 </database> 

</flowinfo> 

 
Exempel2: 
Lista alla flöden i alla databaser, som har flöden: 
 
flowinfo database="*" 

 
Resultatet från detta kommando är: 
 
<flowinfo> 

 <database name="DB1"> 

  <flow name="Search"/> 

  <flow name="match"/> 

 </database> 

<database name="DB2"> 

  <flow name="list"/> 

  <flow name="match"/> 

 </database> 

<database name="DB4"> 

  <flow name="lookup"/> 

</database> 

</flowinfo> 

 

FLOWINFOPARAMETERS 

 
Detta kommando listar flödesvariabler för en eller flera angivna databasnamn och flöden. 
 
Flowinfoparameters database="<databasnamn1>[,<databasnamn2>]" 

flow="<flöde1>[,<flöde2>]" 
 [xml="<yes/no>"] 

 
Obligatoriska parametrar: 
 
database ett eller flera databasnamn (kommaseparerade). 
flow  namnet på de flöden som skall listas (kommaseparerade) 
 
Valfria parametrar: 
 
xml  Värdet "yes" innebär att resultatet kommer som xml. Värdet "no" innebär att  

resultatet kommer i textformat. Standardvärde är ’yes’ 
 
Ett flöde kan innehålla en parameter-sektion, som kan listas av applikationer.  
Dessa har elementnamnet <parameter> och ska finnas inom elementet <flow_input> som ska 
finnas direkt under elementet <flow>. 
 
Exempel: 
<flow> 

 <flow_input> 

  <parameter name="Name" type="data" defaultvalue="" description=""/> 

  <parameter name="Address" type="data" defaultvalue="" description=""/> 

 </flow_input> 

</flow> 
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En applikation kan hämta dessa element för att t.ex. få information om speciella indataelement 
från ett eller flera namngivna flöden från en eller flera namngivna databaser. 
 
I nedanstående exempel finns fyra databaser DB1, DB2, DB3 och DB4. DB1 har två flöden: 
Search och match. DB2 har också två flöden: list och match. DB4 har ett flöde: lookup. DB3 
saknar helt flöden. 
 
Exempel: 
Hämta flödesparametrar från flödena: "Search" och "match" från databaserna: "DB1", "DB2" 
och "DB4". 
 
flowinfoparameters database="DB1,DB2,DB4" flow="Search,match" 

 
<flowinfo> 

 <database name="DB1"> 

  <flow name="Search"> 

   <flow_input> 

    <parameter name="Name" type="data" defaultvalue="" description=""/> 

    <parameter name="Address" type="data" defaultvalue="" description=""/> 

   </flow_input> 

  </flow> 

  <flow name="match"> 

   <flow_input> 

    <parameter  name="who" type="data" defaultvalue="" description=""/> 

    <parameter  name="where" type="data" defaultvalue="" description=""/> 

   </flow_input> 

  </flow> 

 </database> 

 <database name="DB2"> 

  <flow name="match"> 

   <flow_input> 

    <parameter  name="who" type="data" defaultvalue="" description=""/> 

    <parameter  name="where" type="data" defaultvalue="" description=""/> 

   </flow_input> 

  </flow> 

 </database> 

</flowinfo> 

 

GETAUTOTRUNC 

 
Visar om automatisk trunkering är aktiverad eller inte (yes/no) för sessionen. Standardvärde är 
’no’. 
 
getautotrunc 
 

GETDUPRULES 

 
Visar vilka duplikatregler som finns tillgängliga för given tabell. 
 
OBS! Detta kommando kräver att en databas är vald. 
 
getduprules table="<tabellnamn>" 
 
Svarar med en lista av namn på duplikaregler som finns för tabellen, en per rad (CRLF) 
 

GETENCODING 

 
Visar aktuell teckenkodning (iso-8859-1/utf-8) för sessionen. Standardvärde är iso-8859-1. 
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getencoding 
 

GETEXITPOINT 

 
Visar senast använda exitpunkt i ett sökflöde för sessionen. Standardvärde är tom sträng. 
 
getexitpoint 
 

GETHISTORY 

 
Visar om sökhistorik är aktiverad eller inte (yes/no) för sessionen. Standardvärde är ’no’ 
 
gethistory 
 

GETINDEXEXIT 

 
Visar om termer skapade av skräddarsydd indexering används vid sökning eller ej  
(yes/no) för sessionen.  
 
getindexexit 
 
Om värdet är ’no’ kommer endast sökord skapade av Boolware att användas vid sökningen. Om 
värdet är ’yes’ kommer även sökord skapade av den skräddarsydda indexeringen användas vid 
sökningen. Standardvärde är ’yes’. 
 

GETMAXEXECUTIONTIME 

 
Visar den aktuella maximala exekveringstiden för sessionen i sekunder 
 
getmaxexecutiontime 
 

GETQUERYLIMVALUE 

 
Visar gränsvärdet för antal träffar per term för sessionen när underkommandot querylim 
används.  
 
getquerylimvalue 
 
Värdet som returneras används av underkommandot querylim för att ignorera de termer som 
ger fler träffar än detta värde. OBS Detta värde kan temporärt ändras vid varje fråga som 
använder underkommandot querylim. 
 

GETSESSIONTIMEOUT 

 
Visar den aktuella "session timeout" för sessionen i sekunder 
 
getsessiontimeout 
 

GETSETSEARCH 
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Visar om setsökning är aktiverad eller inte (yes/no) för sessionen. 
 
getsetsearch 
 

GETSTRICTASIS 

 
Visar om jokertecken hanteras vid subkommandona wordasis och stringasis (yes/no) för 
sessionen. 
 
getstrictasis 
 

HITLISTPOSITION 

 
Hämta positionen för en specifikt angiven post i den aktuella träfflistan. Detta kommando kräver 
att den efterfrågade posten identifieras med en primärnyckel i den angivna tabellen. Om 
primärnyckeln består av flera fält måsta alla fält anges. 
 
OBS! Detta kommando kräver att en databas är vald. 
 
hitlistposition table="<tabellnamn>" 

<pk_fält1>="<pk_värde1>" 
 [<pk_ fält2>="<pk_värde2>"] 
 [<pk_ fält3>="<pk_värde3>"] 
...etc. 

 
Obligatoriska parametrar: 
 
table   tabellnamn 
<pk_fält1>  Första primärnyckelfältet med dess värde 
 
Valfria parameterar: 
 
<pk_fält2>  Andra primärnyckelsfältet med dess värde om primärnyckeln består av  

flera fält 
   …etc. 
 
Returnerar den aktuella positionen för specificerad post i den aktuella träfflistan. 
 
Exempel: 
Hämta positionen för en speciell post i den aktuella träfflistan. Tabellen är "Företag" och 
primärnyckeln består av två fält: "FöretagsID" och "FöretagsTyp". Identifieringan av posten är: 
FöretagsID=12345 och FöretagsTyp=AB. 
För att hämta positionen för denna post om den finns i den aktuella träfflistan anges följande: 
 
hitlistposition table="Företag" FöretagsID="12345" FöretagsTyp="AB" 

 

INDEXEX 

 
Detta kommando används för att lista indexord från ett Boolware Index.  
Svaret från detta kommando är de sökbara termer, som finns i det specificerade fältet i angiven 
tabell.  
 
OBS! Detta kommando kräver att en databas är vald. 
 
indexex table="<tabellnamn>" 
  field="<fältnamn> [<subzoom-uttryck>]"  
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  [max_terms="<antal termer>"]  
  [start_position="<startposition>"]  
  [type="<typnummer>"]  
  [zoom="<yes/no>"]  
  [zoomresult="<namn>"]  
  [tothits="<yes/no>"] 
  [continuation="<yes/no>"]  
  [allixtypeterms="<yes/no>"]  
  [resultixtypeterms="<yes/no>"]  
  [ixtypeterms="<yes/no>"]  
  [statistics="<sum/max/min/avg>"]  
  [order="<asc/desc>"]  
  [termnumber="<yes/no>"] 
  [freqtype="<indextyp>"]  
  [freqlimits="<gränsvärde>"]  
  [sepgroups="<yes/no>"]  
  [keepzeroterms="<yes/no>"]  
  [skipgeneratedterms="<yes/no>"]  
  [totdocs="<yes/no>"] 
    [selected="<yes/no>"] 
  [reportaction="<open/close/save>"] 
  [reporttemplatename="<rapportmallsnamn>"] 
  [levelformaxrecords="<nivå>"] 
  [maxrecords="<max antal>"] 
  [commandheader="<yes/no>"] 
 
Obligatoriska parametrar: 
 
table    aktuell tabell 
field    aktuellt fält. Efter fältnamnet kan man ange ett subzoom-uttryck för att  
    visa träffar fördelade över ett eller flera andra värden. Se exempel på  
    detta i "Handbok drift" kapitel 11. 
 
Valfria parametrar: 
 
max_terms    maximalt antal termer som skall hämtas. Standardvärde är 50. Max 

antal termer att hämta i ett anrop är 30.000  
start_position    startposition. Om parametern utelämnas används första positionen. 
type    Kan vara något av följande: 

 1 Indextyp: Ord (Standardvärde) 
 2 Indextyp: Sträng 
 3 Indextyp: Ordformning 
 4 Indextyp: Fonetisering 
 5 Indextyp: Vänstertrunkering 
    6   Indextyp: Numerisk 
 10 Hierarkisk presentation ordnad efter antal (grupperat index) 
 11 Indexordning, där varje grupperad term presenteras (grupperat 
  index) 
 12 Hierarkisk presentation i alfabetisk ordning (grupperat index) 
 13 Söktermer från sökordstatistiken 
 14 Frekvens; visar termer i frekvensordning 
 15 Indextyp: Exakt Ord 
 16 Indextyp: Exakt Sträng 
 17 Indextyp: Skiftkänslig 
 20 Indextyp: Inom ord 
 21 Listar alla ord som uppfyller reglerna för likhet i fuzzy 
 22 Använd ordnummer som startposition för indextyp: Ord 
 23 Använd ordnummer som startposition för indextyp: Sträng 
 24 Använd ordnummer som startposition för indextyp: Fonetisk 
 25 Använd ordnummer som startposition för indextyp: Ordformning 
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 26 Använd ordnummer som startposition för indextyp: 
  Vänstertrunkering 
 27 Använd ordnummer som startposition för indextyp: Skiftkänslig 
 28 Använd ordnummer som startposition för indextyp: Inom ord 
 29 Använd ordnummer som startposition för indextyp: Exakt Ord 
 30 Använd ordnummer som startposition för indextyp: Exakt Sträng 
 31 Indextyp: Inom sträng 
 32 Använd ordnummer som startposition för indextyp: Inom sträng 

zoom    listar endast termer från ett resultat. Standardvärde är ’no’. Om field  
    innehåller ett subzoom-uttryck, aktiveras zoom automatiskt. 
zoomresult    ange sparat resultat som skall användas eller namgiven scratch 

(scratch-resultat). Utelämnas parametern används aktuellt resultat 
tothits     anger att man även vill ha totala antalet förekomster per term från hela 

indexet. Standardvärde är ’no’ 
continuation   fortsätter från senast hämtade termen. Standardvärde är ’no’ 
allixtypeterms   totala antalet termer för alla indextyper. Standardvärde är ’no’ 
resultixtypeterms   totala antalet termer inom aktuellt resultat för given indextyp. 

Standardvärde är ’no’ 
ixtypeterms      det totala antalet termer för given indextyp i hela indexet. 

Standardvärde är ’no’ 
statistics   statistik på lägsta nivå vid subzoom; sum, max, min och mean/avg 
order    anger sorteringsordning, asc eller desc. Standardvärde är ’asc’ 
termnumber    ger de aktuella ordningsnumren för denna term (relativt och absolut).  

Standardvärde är ’no’ 
freqtype   indexeringstyp då frekvensindex (type=14). Se tillåtna  
    indexeringstyper i parametern type ovan 
freqlimits   gränsvärde då frekvensindex (type=14). Anges som: n, >[=]n eller  
    <[=]n, där n är den frekvens som avses. 
sepgroups    termer skall listas i två grupper; först zoomade termer sedan övriga 

termer. Standardvärde är ’no’ 
keepzeroterms     när man hämtar zoomade termer kommer alla termer att listas. De 

som ingår i resultatet kommer att förses med vanlig antalsuppgift, 
medan de termer, som inte finns i resultatet listas med noll i 
antalsuppgift. Standardvärde är ’no’ 

skipgeneratedterms "hoppa över" strängar genererade av en insticksmodul. Standardvärde  
    är ’no’ 
totdocs   returnerar totala antalet poster i aktuell tabell. Standardvärde är ’no’ 
selected    markerar de termer som var markerade vid senaste 

reportaction="close. Standardvärde är ’no’ 
reportaction   Vilken hantering av aktuell "analys"som önskas. 
    'open'  öppnar aktuell "analys" och noterar vilka termer som skall  

   markeras. 
    'close'  stänger aktuell "analys" och sparar de termer som är 
       markerade. 
    'save'  sparar de termer som är markerade. 
reporttemplatename anger namnet på den aktuella rapportmallen att använda vid  
    ett subzoom-uttryck (förbyggt). 
levelformaxrecords  nivån, där max antal poster skall testas vid "analys" 
maxrecords    max antal poster som skall tas med i nivån levelformaxrecords vid 

"analys" 
commandheader  anger om en rubrikrad för kommanot ska skrivas ut. Standardvärde är  
    ’yes’ 
 
 
Endast termer från den begärda indextypen listas. 
 
Man kan ange, om man vill ha termer från det fullständiga indexet eller om man endast vill lista 
termer som ingår i ett tidigare resultat. 
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Man kan även få totala antalet termer i det fullständiga indexet och/eller totala antalet termer 
som ingår i ett tidigare resultat. 
 
För varje term erhåller man antal förekomster. Två uppgifter kan erhållas: totala antalet 
förekomster eller antal förekomster i ett tidigare resultat. 
 
Man kan sortera fallande eller stigande och man kan sortera på termer eller på antalet 
förekomster. 
 
Resultatet från detta kommando består av två delar: första raden är en översikt av förfrågan  
(utelämnas om commandheader='no' angetts) och de följande raderna innehåller de framtagna 
termerna. 
 
Följande rader kan se lite olika ut beroende på vilken indexeringstyp som skall listas. 
 
1.  "Vanliga" indextyper:  
Ord (1), Sträng (2), Ordformning (3), Fonetisering (4), Vänstertrunkering (5), Numerisk (6), 
Grupperat Index: Hierarkiskt frekvensordning (10), Grupperat Index: Indexordning (11), 
Grupperat Index: Hierarkiskt alfabetisk ordning (12), Exakt Ord (15), Exakt Sträng (16), 
Skiftkänslig (17), Inom ord (20) samt Ordnummer för typ 22-30. Varje term för ovanstående 
indexeringstyper har följande utseende: 
 
(n[/N]) Term [(T)], där 
 
n = antal förekomster 
N = antal förekomster i hela indexet (zoom="no" är alltid n = N) 
T = ordningsnummer på den aktuella termen 
 
2.  "Fuzzy": 
Listar alla ord som uppfyller reglerna för likhet i fuzzy (21): 
 
(n[/N]) Term [(T)] [(F)], där 
 
n = antal förekomster 
N = antal förekomster i hela indexet (zoom="no är alltid n = N) 
T = ordningsnummer på den aktuella termen 
F = likhetsprocent, som termerna är sorterade efter (100 är exakt) 
 
3.  Termer sorterade på indextyp 
Denna indextyp är 14, som visar termerna i frekvensordning (efter antal poster de förekommer 
i). Sorteringsordningen anges i order. Om order="desc" sorteras de termer, som förekommer i 
flest poster först. Om order="asc" sorteras de termer, som förekommer i minst antal poster först. 
Standardvärde är fallande (order="desc"). 
 
Man kan i freqlimits ange ett villkor för att termen skall godkännas. Villkoret kan vara: >N, <N 
eller =N, där N är antalet poster termen skall förekomma i. 
 
Listning av några speciella index: Grupperat Index (hierarkiskt), Frekvensindex (sorterat på  
antal förekomster) samt SubZoom förklaras i "Handbok drift", Kapitel 11 "Boolwares sökspråk", 
sektion "Visa alla sökbara ord". 
 
Exempel 1: 
indexex table="Företag" field="Företagsnamn"  

 
Detta är det enklaste sättet att lista indextermer. Endast de två obligatoriska attributen: ’table’ 
och ’field’ anges. Antag att fältet Företagsnamn är indexerad med följande indexeringstyper: 
Ord, Sträng och Fonetisk. 
 
Från tabellen Företag listas de 50 första termerna ur fältet Företagsnamn. Eftersom ingen 
indexeringstyp har angivits väljer systemet Ord.  
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Resultatet kan se ut som följer: 
 
Table="företag" Field="företagsnamn" Number of terms="50" Numeric="no" 
(1376) A 
(1) A.A:S 
(1) A.AHLQVIST 
(1) A.BENGTSSON 
(1) A.BORG 
(1) A.CARLSSON 
(1) A.CONTE 
(1) A.DAHLIN 
(3) A.DMAN 
(1) A.EMNEUS   
etc. 
 
Exempel 2: 
indexex table="företag" field="företagsnamn" type="2" resultixtypeterms="yes" 

 
I denna förfrågan talar man om att man vill ha strängar och även det totala antalet termer 
(strängar). Resultatet kan se ut som följer: 
 
Table="företag" Field="företagsnamn" Number of terms="50" Numeric="no" Result index type 
terms="464048"  
(1) "CALL US UP" JAN KILSAND TRANSPORT AB 
(1) "COLD STORES" I ESLÖV AB 
(1) "DA CAPO" RESTAURANG AB 
(1) "K" LINE (SWEDEN) AB 
(1) "LÅSET" HENRIKSSON AB 
(1) "RALLY HARRY" BIL AB 
(1) "STURE, LAILA AXELSSON AB" 
(1) "SÄLJPROFIL CHRISTER BR 
(1) ‘ALLO ‘ALLO AB 
(1) ‘TH BYGG’, TORD HANSSON BYGG AB 
(1) A + B SWEDEN AB 
(1) A + G ENLUND AB 
etc. 
 
 
Exempel 3: 
indexex table="företag" field="företagsnamn" type="1" resultixtypeterms="yes" 

zoom="yes" tothits="yes" ixtypeterms="yes" 

 
Denna förfrågan har föregåtts av en fråga, där man sökt fram samtliga företag i Stockholm. 
I denna förfrågan talar man om, att man vill ha ord. Eftersom man endast vill ha termer från 
senaste resultatet (zoom="yes"), är det ide att begära resultixtypeterms och ixtypeterms. 
Sökresultatet Resultatet kan se ut som följer: 
 
Table="företag" Field="företagsnamn" Number of terms="50" Numeric="off" Result index type 
terms="58045" Index type terms="251725" 
(220/1376) A 
(1/1)  A.BORG 
(2/3)  A.DMAN 
(1/1)  A.HANSER 
(1/1)  A.LEKSELL 
(1/1)  A.MQ 
(1/1)  A.NASRI 
(1/2)  A.O:S 
(2/5)  A:S 
(1/1)  A:SON 
(15/68) AA 
(4/5)  AAA 
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(1/2)  AAAAA 
(1/1)  AABC 
(1/1)  AABGRUPPEN 
(2/4)  AAC 
(1/1)  AACG 
(1/1)  AAEW 
(1/1)  AAF 
(3/5)  AAGAARD 
(1/3)  AAGESEN 
etc.  
 
Första raden i resultatet talar om, att det totala antalet termer (Ord) i resultatet är 58.045, 
medan det totala antalet Ord i hela indexet är 251.725.  
 
För varje term anges två antalsuppgifter: den första är obligatorisk och anger antalet 
förekomster inom aktuellt resultat, medan den andra anger hur många förekomster av ordet 
som finns i hela indexet. 
 
Exempel 4: 
indexex table="företag" field="företagsnamn" type="1" resultixtypeterms="yes" 

zoom="yes" tothits="yes" ixtypeterms="yes" termnumber="yes" 

 
I detta fall begär man dessutom ordningsnummer på varje term. 
 
Table="företag" Field="företagsnamn" Number of terms="50" Numeric="no" Result index type 
terms="58045" Index type terms="251725" 
(220/1376) A (1) 
(1/1)  A.BORG (2) 
(2/3)  A.DMAN (3) 
(1/1)  A.HANSER (4) 
(1/1)  A.LEKSELL (5) 
(1/1)  A.MQ (6) 
(1/1)  A.NASRI (7) 
(1/2)  A.O:S (8) 
(2/5)  A:S (9) 
(1/1)  A:SON (10) 
(15/68) AA (11) 
(4/5)  AAA (12) 
(1/2)  AAAAA (13) 
(1/1)  AABC (14) 
(1/1)  AABGRUPPEN (15) 
(2/4)  AAC (16) 
(1/1)  AACG (17) 
(1/1)  AAEW (18) 
(1/1)  AAF (19) 
(3/5)  AAGAARD (20) 
etc.  
 
Siffrorna inom parentes efter termen anger ordningsnumret för den aktuella termen. 
 

LOG 

 
Detta kommando används för skräddarsydd loggning. Applikationer kan skriva rader till sina helt 
egna loggfiler med hjälp av detta kommando. Loggfilen finns i den katalog som angivits för 
loggfiler i Boolware Manager. Namnet på loggfilen blir "useryyyymmdd.log", där yyyymmdd är 
dagens datum. Namnet på loggfilen kan påverkas om nyckeln name används. Namnet blir i så 
fall nameyyyymmdd.log i stället för useryyyymmdd. 
 
log message="<meddelande>" [name="<namn>] 
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Exempel: Skriver en rad i loggfilen "boolware" 
log message="Användaren ’Nils’ har anslutit" name="boolware" 

 

PERFCOUNTERS 

 
Med detta kommando hämtas alla prestandaräknarna, motsvarande prestandafliken i Boolware 
Manager. 
 
perfcounters format="<raw/rawc/text/xml/json>" 
 
Obligatoriska parametrar: 
 
format vilket format som svaret ska visas i. 

  raw  används för en oformatterad utskrift. Fält är separerade med TAB (\t) 
och en räknare avslutas med en ny rad (\n): 

 
    Ex. 
    XML/JSON request:\t0\tXML/JSON request: 

performed\t0\t0\t0\tXML/JSON request: thread time 
(msec)\t0\t0\t0\tXML/JSON request: total time (msec)\t0\t0\t0\n 

 
  rawc  samma som "raw" förutom att medelvärden läggs till plus klartext i 

fälten "measure time" och "os time" 
 
    Ex. 
    XML/JSON request:\t0\tXML/JSON request: 

performed\t0\t0\t0.0\t0\tXML/JSON request: thread time 
(msec)\t0\t0\t0.0\t0\tXML/JSON request: total time 
(msec)\t0\t0\t0.0\t0\n 

 

  text  används för en formatterad utskrift motsvarande utseendet på 
prestandafliken i Boolware Manager 

  xml  används för en utskrift av prestandaräknarna i XML-format 
  json  används för en utskrift av prestandaräknarna i JSON-format 
 
Exempel: 
perfcounters format="xml" 

 

RANK 

 
Detta kommando används för att sätta lämplig rankning innan resultatet skall presenteras. 
Rankningen gäller tills ny fråga ställs.  
 
OBS! Detta kommando kräver att en databas är vald. 
 
rank table="<tabellnamn>"  
 mode="<ranktyp>"  
 [term="<term>"]  
 [weights="<fält1>=<vikt1>[,<fält2>=<vikt2> etc.]"] 
 
Obligatoriska parametrar: 
 
table  aktuell tabell 
mode  önskad ranktyp. Följande ranktyper kan anges: 
 
  norank    Ingen rankning 
  occurrency   Rankning på förekomst av söktermer  
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  frequency   Rankning på frekvens av söktermer 
  similiarity   Rankning på likhet 
  ascending   Sortering (stigande)  
  descending   Sortering (fallande)  
  weightedoccurrency Rankning på viktad förekomst 
  weightedfrequency Rankad på viktad frekvens 
  customrank   Skräddarsydd rankning 
 
Valfria parametrar: 
 
term  ranka på specificerad term  
weights vikter på fält 
 
Exempel: 
Mot tabellen, Artiklar, ställs följande fråga: FIND text:gul bilar AND title:volvo OR ford. Poster 
som innehåller flest sökord skall presenteras först. 
  
rank table="Artiklar" mode="occurrency"     

 
de poster som innehåller flest söktermer presenteras först. 
 
rank table="Artiklar" mode="weightedoccurrency" weights="rubrik=10, text=3"  

 
termer som återfinns i fältet rubrik kommer att multipliceras med 10 och söktermer från fältet 
text kommer att multipliceras med 3 innan de adderas till slutsumman för en post. 
 

RANKTERMS 

 
Detta kommando visar rankingstatistik för alla söktermer som används i den aktuella frågan. 
 
OBS! Detta kommando kräver att en databas är vald. 
 
rankterms table="<tabellnamn>"  
  mode="<ranktyp>"  
  [row="<rader>"] 
 
Obligatoriska parametrar: 
 
table  aktuell tabell 
mode  önskad ranktyp. Följande ranktyper kan anges: 
 
  occurrency   Rankning på förekomst av söktermer  
  frequency   Rankning på frekvens av söktermer 
  weightedoccurrency Rankning på viktad förekomst 
  weightedfrequency Rankad på viktad frekvens 
 
Valfria parametrar: 
 
row  vilka rader från resultatet som statistik ska beräknas på. Rader kan anges 

kommaseparerade och/eller som ett intervall av rader. Utelämnas parametern 
används alla rader i resultatet 

 
Exempel: 
rankterms table="Artiklar" mode="occurrency" 

 
ger statistik på de använda söktermerna enligt nedan: 
 
 Number of ranked Terms=4 
 Term:  text:bilar count=4.212 
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 Term:  text:gul count=313 
 Term:  title:ford count=715 
 Term:  title:volvo count=419 
 

RELATE, TABLES 

 
Se Handbok drift, Kapitlet 11 Boolwares frågespråk i avsnittet Sök relaterat (Join) för en 
fullständig beskrivning av dessa kommandon. 
 

SAVEQUERY 

 
Sparar aktuell fråga för angiven tabell med angivet namn. 
 
OBS! Detta kommando kräver att en databas är vald. 
 
savequery name="<namn>" table="<tabellnamn>" [public="<sessions-/användarnamn>"] 
 
Obligatoriska parametrar: 
 
name  ett namn på frågan som ska sparas 
table  aktuell tabell 
 
Valfria parametrar: 
 
public  är ett samlande idbegrepp för sessions-/användarnamn. Det är  
  applikationens ansvar att se till, att endast användare med behörighet får tillgång  
  till de publikt sparade Frågorna/Resultaten. En grupp kan bestå av användare 
  inom exempelvis en myndighet eller en avdelning inom ett företag. 
 
Exempel: 
savequery name="Fråga 1" table="Artiklar" 

 
Alla kommandon, argument och operatorer från det senaste FIND-kommandot kommer att 
sparas för tabellen Artiklar under namnet Fråga 1, vilket sedan används som 
identifikationsbegrepp vid framtida användning.  
 
Exempel: 
savequery name="Publik fråga 1" table="Artiklar" public="KVS" 

 
Alla kommandon, argument och operatorer från det senaste FIND-kommandot kommer att 
sparas för tabellen Artiklar under namnet Publik fråga 1, vilket sedan används som 
identifikationsbegrepp vid framtida användning. För att använda Publik fråga 1, måste man 
tillhöra sessions-/användarnamnet KVS och ange detta vid sökning. Endast användare, vars 
sessions-/användarnamn börjar med KVS, kan komma i fråga. 
 

REVIEWQUERY 

 
Visar innehållet i en sparad fråga. 
 
OBS! Detta kommando kräver att en databas är vald. 
 
reviewquery name="<namn>"  

[database="<databasnamn>"]  
   [table="<tabellnamn>"]  
   [public="<sessions-/användarnamn>"] 
   [ctime="<tidstämpel>"]  
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   [order="<name/ctime/dbname/tabname>"> [dir="<asc/desc>"]] 
 
Obligatoriska parametrar: 
 
name  namnet på en fråga som ska visas. Ange asterisk (*) för alla frågor 
 
Valfria parametrar: 
 
database filtrering på databasnamn 
table  filtrering på tabellnamn 
public  filtrering på sessions-/användarnamn eller början av sessions-/användarnamn 
ctime  filtrering på tidstämpel då en fråga skapades. Tidstämpeln föregås av >, < eller =.  

Intervall kan anges i formatet. yyyymmdd:hh:mm:ss..yyyymmdd:hh:mm:ss   
  yyyymmdd  är år, månad och dag 
  hh:mm:ss  är timme, minut och sekund 
order  sorteringsbegrepp. Giltiga värden är: 
  dbname  sortering på databasnamn 
  tabname  sortering på tabellnamn 
  name  sortering på namn 
  ctime  sortering på tidstämpel 
dir  stigande (asc) eller fallande (desc) sorteringsordning. Används endast om order  

angetts 
 
Exempel:  
reviewquery name="*sport*" ctime=">2002" order="ctime" dir="desc" 

 
Alla sparade Frågor som innehåller ordet sport i name och är skapade efter 2002 kommer att 
visas i omvänd kronologisk ordning; den senast sparade Frågan presenteras först. 
 
Exempel:  
reviewquery name="*sport*" public="KVS" ctime=">2002" order="ctime" dir="desc" 

 
Alla sparade Frågor som innehåller ordet sport och är skapade efter 2002 kommer att visas i 
omvänd kronologisk ordning; den senast sparade Frågan presenteras först. I detta fall kommer 
endast publika sparade Frågor för sessions-/användarnamnet som börjar med KVS att listas. 
 

DELETEQUERY 

 
Tar bort en sparad fråga 
 
OBS! Detta kommando kräver att en databas är vald. 
 
deletequery name="<namn>"  
  [database="<databasnamn>"]  
  [table="<tabellnamn>"]  
  [public="<sessions-/användarnamn>"] 
  [ctime="<tidstämpel>"]  
 
Obligatoriska parametrar: 
 
name  namnet på en sparad fråga som ska tas bort. Ange asterisk (*) för alla frågor 
 
Valfria parametrar: 
 
database filtrering på databasnamn 
table  filtrering på tabellnamn 
public  filtrering på sessions-/användarnamn eller början av sessions-/användarnamn 
ctime  filtrering på tidstämpel då en fråga skapades. Tidstämpeln föregås av >, < eller =. 

Intervall kan anges i formatet. yyyymmdd:hh:mm:ss..yyyymmdd:hh:mm:ss   
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  yyyymmdd  är år, månad och dag 
  hh:mm:ss  är timme, minut och sekund 
 
Exempel:  
deletequery name="*" ctime="<20030701" 

 
I detta exempel kommer samtliga sparade Frågor som skapats före den första juli 2003 att tas 
bort. 
 
Exempel:  
deletequery name="Fråga1" public="KVS" 

 
I detta exempel kommer den publika sparade Frågan Fråga1 för sessions-/användarnamn som 
börjar med "KVS" att tas bort. Observera, att det endast är den som skapat den sparade 
Frågan, som kan ta bort den. 
 

SAVERESULT 

 
Sparar aktuellt resultat för angiven tabell med angivet namn. 
 
OBS! Detta kommando kräver att en databas är vald. 
 
saveresult name="<namn>" table="<tabellnamn>" [public="<sessions-/användarnamn>"] 
 
Obligatoriska parametrar: 
 
name  ett namn på resultatet som ska sparas 
table  aktuell tabell 
 
Valfria parametrar: 
 
public  är ett samlande idbegrepp för sessions-/användarnamn. Det är  
  applikationens ansvar att se till, att endast användare med behörighet får tillgång  
  till de publikt sparade Frågorna/Resultaten. En grupp kan bestå av användare 
  inom exempelvis en myndighet eller en avdelning inom ett företag. 
 
Exempel:  
saveresult name="Sportresultat1" table="Artiklar" 

 
Alla kommandon, argument och operatorer från det senaste FIND-kommandot samt 
slutresultatet kommer att sparas under namnet Sportresultat1, vilket sedan används som 
identifikationsbegrepp vid framtida användning.  
 
Exempel:  
saveresult name="Publikt resultat 1" table="Artiklar" public="KVS" 

 
Alla kommandon, argument och operatorer från det senaste FIND-kommandot samt 
slutresultatet kommer att sparas under namnet Publikt resultat 1, vilket sedan används som 
identifikationsbegrepp vid framtida användning. För att använda Publikt resultat 1, måste man 
tillhöra sessions-/användarnamnet KVS och ange detta vid sökning. 
 

REVIEWRESULT 

 
Visar innehållet i ett sparat resultat. 
 
OBS! Detta kommando kräver att en databas är vald. 
 
reviewresult name="<namn>"  
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   [database="<databasnamn>"]  
   [table="<tabellnamn>"]  
   [public="<sessions-/användarnamn>"] 
   [ctime="<tidstämpel>"] 
   [order="<name/ctime/dbname/tabname>"> [dir="<asc/desc>"]] 
 
Obligatoriska parametrar: 
 
name  namnet på ett resultat som ska visas. Ange asterisk (*) för alla resultat 
 
Valfria parametrar: 
 
database filtrering på databasnamn 
table  filtrering på tabellnamn 
public  filtrering på sessions-/användarnamn eller början av sessions-/användarnamn 
ctime  filtrering på tidstämpel då ett resultat skapades. Tidstämpeln föregås av >, < eller 

=. Intervall kan anges i formatet. yyyymmdd:hh:mm:ss..yyyymmdd:hh:mm:ss   
  yyyymmdd  är år, månad och dag 
  hh:mm:ss  är timme, minut och sekund 
order  sorteringsbegrepp. Giltiga värden är: 
  dbname  sortering på databasnamn 
  tabname  sortering på tabellnamn 
  name  sortering på namn 
  ctime  sortering på tidstämpel 
dir  stigande (asc) eller fallande (desc) sorteringsordning. Används endast om order 
  angetts 
 
Exempel:  
reviewresult name="resultat 4" 

 
Det sparade Resultatet, resultat 4, kommer att visas i sin helhet. Detta innebär, att den 
kompletta söksträngen kommer att visas. I vissa fall, då exempelvis likhetssökning ingår i det 
sparade Resultatet, kan söksträngen bestå av många tusen tecken.  
 
Exempel:  
reviewresult name="*sport*" public="KVS" ctime=">2002" 

   order="ctime" dir="desc" 

 
Alla sparade Result som innehåller ordet sport och är skapade efter 2002 kommer att visas i 
omvänd kronologisk ordning; det senast sparade Resultatet presenteras först. I detta fall 
kommer endast publika sparade Resultat för sessions-/användarnamnet som börjar med KVS 
att listas. 
 

DELETERESULT 

 
Tar bort ett sparat resultat 
 
OBS! Detta kommando kräver att en databas är vald. 
 
deleteresult name="<namn>"  
  [database="<databasnamn>"]  
  [table="<tabellnamn>"]  
  [public="<sessions-/användarnamn>"] 
  [ctime="<tidstämpel>"]  
 
Obligatoriska parametrar: 
 
name  namnet på ett sparat resultat som ska tas bort. Ange asterisk (*) för alla resultat 
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Valfria parametrar: 
 
database filtrering på databasnamn 
table  filtrering på tabellnamn 
public  filtrering på sessions-/användarnamn eller början av sessions-/användarnamn 
ctime  filtrering på tidstämpel då ett resultat skapades. Tidstämpeln föregås av >, < eller 

=. Intervall kan anges i formatet. yyyymmdd:hh:mm:ss..yyyymmdd:hh:mm:ss   
  yyyymmdd  är år, månad och dag 
  hh:mm:ss  är timme, minut och sekund 
 
Exempel:  
deleteresult name="Fotboll*" table="sportbladet" ctime=">20020901" 

 
I detta exempel kommer samtliga sparade Resultat som skapats efter den första september 
2002 och tillhör tabellen sportbladet att tas bort. 
 
Exempel:  
deleteresult name="Resultat1" public="KVS" 

 
I detta exempel kommer det publikt sparade Resultatet Resultat1 att tas bort. Observera, att 
det endast är den som skapat det sparade Resultatet, som kan ta bort den. 
 

SAVESCRATCH 

 
Sparar aktuellt resultat i ett scratch-resultat för angiven tabell med angivet namn. 
 
OBS! Detta kommando kräver att en databas är vald. 
 
savescratch name="<namn>"  
   table="<tabellnamn>"  
   [resultat="<intermediate/custom>"] 
 
Obligatoriska parametrar: 
 
name  ett namn på scratch-resultatet som ska sparas 
table  aktuell tabell 
 
Valfria parametrar: 
 
resultat vilket resultat som ska sparas. Giltiga värden är: 
   
  intermediate  det resultat som den sista frågan gav 
  custom  resultatet i ’Custom list’ vid användandet av Flöde 
   
  Utelämnas parametern används det aktuella resultatet 
 
Exempel1:  
savescratch name="personer" table="Personer" 

 
Det aktuella resultatet från den senaste sökningen kommer att sparas temporärt i tabellen 
Personer i namngivna scratchen 'personer'. Detta resultat kan användas vid ett senare tillfälle.  
 
Exempel2:  
savescratch name="flöde" table="Företag" result="custom" 

 
Det aktuella resultatet från 'Custom list'  kommer att sparas temporärt i namngivna scratchen 
'flöde'. Detta resultat kan användas vid ett senare tillfälle.  

 
Exempel3:  
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savescratch name="tmpperson" table="Personer" result="intermediate" 

 
Antalet träffar från det senaste sök-kommandot från tabellen Personer kommer att sparas 
temporärt i namngivna scratchen 'tmpperson'. Detta resultat kan sedan användas vid ett 
senare tillfälle.  
 

DELETESCRATCH 

 
Tar bort ett sparat scratch-resultat 
 
OBS! Detta kommando kräver att en databas är vald. 
 
deletescratch name="<namn>" 
   [database="<databasnamn>"]  
   [table="<tabellnamn>"]  
 
Obligatoriska parametrar: 
 
name  namnet på ett scratch-resultat som ska tas bort. Ange asterisk (*) för alla scratch- 

resultat. 
 
Valfria parametrar: 
 
database filtrering på databasnamn 
table  filtrering på tabellnamn 
 
Exempel1:  
deletescratch name="adress" table="Företag" 

 
Det sparade scratch-resultatet med namnet adress i tabellen Företag kommer att tas bort. 
 
Exempel2:  
deletescratch name="adress" 

 
Det sparade scratch-resultatet med namnet adress kommer att tas bort. 
 

SETAUTOTRUNC 

 
Detta kommando används för att aktivera eller avaktivera automatisk trunkering. 
 
setautotrunc value="<yes/no>" 
 
Obligatoriska parametrar: 
 
value   automatisk trunkering (yes/no). Standardvärde är ‘no'. 
 

SETENCODING 

 
Detta kommando används för att sätta teckenkodning. 
 
setencoding value="<iso-8859-1/utf-8>" 
 
Obligatoriska parametrar: 
 
value   tecken-kodning. Standardvärde är iso-8859-1. 
   Se Kapitel 12 "Unicode" i Handbok drift. 
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SETHISTORY 

 
Detta kommando används för att aktivera eller avaktivera sökhistorik. 
 
sethistory value="<yes/no>" 
 
Obligatoriska parametrar: 
 
value   sökhistorik eller inte (yes/no). Standardvärde är ‘no'. 
 

SETINDEXEXIT 

 
Detta kommando används för att aktivera eller avaktivera använding av termer från 
skräddarsydd indexering. 
 
setindexexit value="<yes/no>" 
 
Obligatoriska parametrar: 
 
value   använd termer från skräddarsydd indexering vid sökning (yes/no). 

Standardvärde är ‘yes’. 
 

SETMAXEXECUTIONTIMEOUT 

 
Detta kommando används för att sätta värde för maximal exekveringstid för sessionen. 
 
setmaxexecutiontimeout value="<värde>" 
 
Obligatoriska parametrar: 
 
value   sätter ny maximal exekveringstid i sekunder för sessionen. 
   Om värdet överskrider systemets maximala exekveringstid kommer 
   värdet att sättas till systemets maximala exekveringstid 
 

SETQUERYLIMVALUE 

 
Detta kommando används för att sätta gränsvärde för antal träffar per term. 
 
setquerylimvalue value="<värde>" 
 
Obligatoriska parametrar: 
 
value   gränsvärde för antal träffar per term. Standardvärde är 100. 
 

SETQUERYOPTIONS 

 
Detta kommando används för att sätta värden för den efterföljande frågan. De specificerade 
värdena gäller endast nästa fråga och kommer efter denna fråga att återställas till 
skönsinställningen.  
 
OBS! Detta kommando kräver att en databas är vald. 
 
setqueryoptions [backonzero="<yes/no>"]  
   [defaultoperator="<operator>"]  
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   [querylimvalue="<värde>"] 
   [resultbitmap="<result/customresult>"] 
 
Valfria parametrar: 
 
backonzero  anger om automatisk backning vid nollresultat mellan operatorer skall 
   tillämpas eller inte. Värdet ’yes’ anger att automatisk backning skall  
   göras, medan värdet ’no’ (standardvärde) betyder att ingen automatisk 
   backning skall utföras. 
defaultoperator anger vilken operator, som skall användas mellan termer som åtskiljs 
   av blank. Giltiga värden är: and, or, not och xor. Om inget värde anges 
   gäller AND. 
querylimvalue alla termer som finns i fler poster än detta värde kommer att 
   ignoreras vid sökning, då underkommandot querylim används. 
   Standardvärde är 0. 
queryresult  anger vilket resultat som ska vara aktivt, result eller customresult.  
   Standardvärde är 'result'. 
 
Exempel:  
Ange att det skall vara automatisk backning vid nollsvar, operatorn mellan kommandon skall 
vara AND och alla termer skall tas med vid sökning: 
 
setqueryoptions  backonzero="yes" defaultoperator="and" querylimvalue="0" 

 

GETQUERYOPTIONS 

 
Detta kommando visar de värden som den efterföljande frågan kommer att använda. De 
specificerade värdena gäller endast nästa fråga och kommer efter frågan att återställas till 
standardvärdet. 
 
OBS! Detta kommando kräver att en databas är vald. 
 
getqueryoptions [type="<backonzero/defaultoperator/querylimvalue/queryresult>"] 
 
Valfria parametrar: 
 
type  vilken typ av inställning som ska visas.  
  backonzero  ’yes’ betyder att automatisk backning vid  

nollresultat gäller medans ’no’ betyder att ingen automatisk 
backning kommer att utföras. 

  defaultoperator returnerar den aktuella operatorn: AND, OR, NOT eller XOR.  
  querylimvalue gränsvärdet då underkommandot querylim används 
  queryresult  vilket resultat som är aktivt, result eller customresult 
 
Om type parametern utelämnas returneras inställningarna för alla typerna. 
 

SETSESSIONTIMEOUT 

 
Detta kommando används för att sätta värde för sessionstimeout. 
 
setsessiontimeout value="<värde>" 
 
Obligatoriska parametrar: 
 
value   sätter en ny "session timeout" för denna session (i sekunder). 
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SETSETSEARCH 

 
Detta kommando används för att aktivera eller avaktivera setsökning. 
 
setsetsearch value="<yes/no>" 
 
Obligatoriska parametrar: 
 
value   setsökning eller inte (yes/no). Standardvärde är ‘no’. 
 

REVIEWSET 

 
Visar innehållet i ett sparat set. 
OBS! Detta kommando kräver att en databas är vald. 
 
reviewset name="<namn>"  
  [database="<databasnamn>"]  
  [table="<tabellnamn>"]  
  [ctime="<tidstämpel>"]  
  [order="<name/ctime/dbname/tabname>"> [dir="<asc/desc>"]] 
 
Obligatoriska parametrar: 
 
name  namnet på ett set som ska visas. Ange asterisk (*) för alla set 
 
Valfria parametrar: 
 
database filtrering på databasnamn 
table  filtrering på tabellnamn 
ctime  filtrering på tidstämpel då ett set skapades. Tidstämpeln föregås av >, < eller =.  

Intervall kan anges i formatet. yyyymmdd:hh:mm:ss..yyyymmdd:hh:mm:ss. 
  yyyymmdd  är år, månad och dag 
  hh:mm:ss  är timme, minut och sekund 
order  sorteringsbegrepp. Giltiga värden är: 
  dbname  sortering på databasnamn 
  tabname  sortering på tabellnamn 
  name  sortering på namn 
  ctime  sortering på tidstämpel 
dir  stigande (asc) eller fallande (desc) sorteringsordning. Används endast om order  

angetts 
 
Exempel: 
reviewset name="S*1" database="Tidskrifter" ctime=">20031016:12:00:00" 

  order="tabname" dir="desc" 

  
Alla sparade Set, som börjar på S och slutar på 1 är skapade efter klockan 12:00 den 16 
oktober 2003 och tillhör databasen Tidskrifter kommer att visas sorterade på tabellnamn i 
fallande ordning. 
 

DELETESET 

 
Tar bort ett sparat set-resultat 
 
OBS! Detta kommando kräver att en databas är vald. 
 
deleteset name="<namn>"  
  [database="<databasnamn>"]  
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  [table="<tabellnamn>"]  
  [ctime="<tidstämpel>"]  
 
Obligatoriska parametrar: 
 
name  namnet på ett set-resultat som ska tas bort. Ange asterisk (*) för alla set 
 
Valfria parametrar: 
 
database filtrering på databasnamn 
table  filtrering på tabellnamn 
ctime  filtrering på tidstämpel då ett set skapades. Tidstämpeln föregås av >, < eller =. 

Intervall kan anges i formatet. yyyymmdd:hh:mm:ss..yyyymmdd:hh:mm:ss   
  yyyymmdd  är år, månad och dag 
  hh:mm:ss  är timme, minut och sekund 
 
Exempel:  
deleteset name="S1*" database="Tidskrifter" 
 
I detta exempel kommer samtliga sparade Set som börjar på och tillhör databasen Tidskrifter att 
tas bort. 

 

SETSTRICTASIS 

 
Detta kommando används för att aktivera eller avaktivera strikt hantering av tecken vid 
subkommandona wordasis() och stringasis(). 
 
setstrictasis value="<yes/no>" 
 
Obligatoriska parametrar: 
 
value   aktivera/avaktivera strikt hantering av tecken vid subkommandona 

wordasis() och stringasis() (yes/no). Standardvärde är ‘no’. Värdet ’yes’ 
innebär att de normala jokertecknen ’*’, ’?’ ’!’ och ’#’ kommer att hanteras 
som vanliga tecken och inte som jokertecken vid sökning i dessa 
subkommandon 

 

STATISTICS 

 
Detta kommando används för att ta fram enkel statistik ur numeriska Boolware index. 
 
OBS! Detta kommando kräver att en databas är vald. 
 
statistics table="<tabellnamn>"  
  field="<fältnamn>"  
  numgroups="<antal grupper>" 
  [useall="<yes/no>"]  
  [groupvalues="<yes/no>"]  
  [emptyvalues="<yes/no>"] 
 
Obligatoriska parametrar: 
 
table   är namnet på tabellen 
field   är namnet på det numerika fältet 
numgroups  är antalet grupper man skall dela in resultatet i 
 
Valfria parametrar: 
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useall   sätts till ’yes’ om man vill hämta värden från den kompletta tabellen.  

Standardvärde är ’no’ 
groupvalues  sätts till ’yes’ om man vill ha alla gränsvärden för angivna grupp. 

Standardvärde är ’no’ 
emptyvalues  sätts till ’yes’ om tomma värden ska inkluderas. Standardvärde är ’no’ 

 
Värden som erhålls är: antal poster som ingår i statistiken, det värde som förekommer flest 
gånger, antal poster som innehåller det vanligaste värdet, summan av alla värden, det 
aritmetiska medelvärdet, det minsta värdet, det största värdet, standardavvikelsen, variansen, 
medianvärdet, övre värde för specificerad ’grupp’, nedre värde för specificerad ’grupp’ samt 
samtliga värden för en specificerad grupp. 
 
Man kan ange, om man vill utföra statistik för hela tabellen eller endast på det framsökta 
resultatet. 
 
En 'grupp' anger i hur många delar man vill stycka det erhållna resultatet.  
 
Skönsmässigt får man alltid nedre och övre värdet för den specificerade 'gruppen'. Man kan 
med en parameter ange, om man vill ha alla gränsvärden för den angivna 'gruppen'. 
 
Exempel: Hämta statistik för det numeriska fältet "Soliditet". Utgå från ett framsökt resultat (alla 
företag i Stockholm) och bestäm antal grupper till 5 (kvintil). Man vill dessutom ha all 
gränsvärden för den angivna gruppen. 
 
statistics table="Företag" field="Soliditet" numgroups="5" 

  useall="no" groupvalues="yes" 

 
No. of values:  38283 

Sum:            -779180537.840000 

 

Max:            1326.410000 

Average:        -20353.173415 

Min:            -425099700.000000 

 

Variance:       5744603486147.931600 

Std. deviation: 2396790.246590 

 

Upper:          82.435000 

Medium:         38.870000 

Lower:          9.500000 

 

Most frequent:  100.000000 

Occurrences:    3095 

 

Group values:    9.500000, 27.825000, 51.435000, 82.435000 
 
No. of values: antalet observationer (antal poster som innehåller värden i Soliditet) 
Sum:   summan av samtliga observationer 
Max:   största värdet 
Average:  det aritmetiska medelvärdet 
Min:   minsta värdet 
Variance:  beräknad varians 
Std. deviation: beräknad standardavvikelse 
Upper:  högsta gränsvärdet för angiven grupp 
Lower:  lägsta gränsvärdet för angiven grupp 
Most frequent: mest förekommande värdet 
Occurrences: antal observationer för mest förekommande värde 
Group values: samtliga gränsvärden för angiven grupp 
 
 
Exempel: Hämta statistik för fältet "Kassalikviditet". Utgå från totala antalet poster i tabellen och 
bestäm antal grupper till 10. Man vill dessutom ha all gränsvärden för den angivna gruppen. 
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statistics table="Företag" field="Kassalikviditet" numgroups="10" 

  useall="yes" groupvalues="yes" 

 
No. of values:  217869 

Sum:            610811992.529998 

 

Max:            161918100.000000 

Average:        2803.574591 

Min:            -35215300.000000 

 

Variance:       179916774079.192990 

Std. deviation: 424165.974683 

 

Upper:          538.960000 

Medium:         123.810000 

Lower:          33.890000 

 

Most frequent:  100.000000 

Occurrences:    63 

 

Group values:   33.890000, 60.820000, 83.630000, 103.610000, 123.810000,  

   149.970000, 191.260000, 272.360000, 538.960000  
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Kapitel 2 
 API beskrivning 

 
 
Detta kapitel beskriver i detalj samtliga exporterade funktioner, som ingår i Boolware 
klientbibliotek. Funktionerna finns beskrivna med avseende på namn, parametrar och returkod. 

Detaljerad API beskrivning 

Funktionerna presenteras i bokstavsordning. 
 
Alla funktioner lämna returkod, vilken är SOFTBOOL_OK (0) då allt har gått bra, positiv då 
systemet lämnar en varning och den är negativ då ett fel inträffat. Två undantag från denna 
regel är funktionerna BCCreateClient() och BCGetErrorCode(), där Boolware klienten skapas 
och den aktuella felkoden returneras. 
 
I exemplen utförs inte alltid test på returkod för läsbarhetens skull, men då man skriver en 
applikation mot Boolware:s API-bibliotek, är det dock nödvändigt att testa returkoden efter varje 
anrop. 
 
Det antas även att ett lyckat anrop till funktionen BCCreateClient() är gjort och att en Boolware 
klient finns lagrad i en varaiabe kallad mClient. 
 
I följande gränssnittsmoduler: sbtypes.h, softbool.h och boolwareclient.h finns det kompletta 
gränssnittet mot Boolware beskrivet. Viktiga strukturer och felkoder finns beskrivna i Appendix 1 
respektive Appendix 2. 
 
I flera anrop används konstanter, typer, strukturer för att överföra information mellan Boolware 
och applikationen. Denna information finns specificerad i dessa filer. 
 
I all kommunikation med Boolware, där ordningstal används för att identifiera objekt i en lista är 
första objektet noll (0); C-standard. Exempelvis om man vill adressera första posten i ett 
resultat, är dess ordningstal 0. 
 
Detta är endast en beskrivning av varje separat funktion, vilket inte beskriver den inbördes 
ordningsföljden mellan de olika funktionerna. I de flesta fall hänvisas till "intilliggande" 
funktioner, men det ger inte en total överblick hur de olika funktionerna påverkar varandra.  
I Kapitel 1 under rubriken Stegvis introduktion i denna handbok ges en enkel översikt med 
hjälp av några exempelprogam.  
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BCAddCalcColumn() 

BCAddCalcColumn(BWClient client, const char *table, const char *column,  
                                  const char *formula) 
Anslut en beräkningskolumn till angiven Tabell. 
Parametrar: 
 BWClient client  - Boolware klientinstans         
 const char *table  - namn på önskad tabell         
 const char *column  - namn på beräkningskolumn         
 const char *formula - en beräkningsformel         
 
Mellan olika numeriska kolumner kan man med en formel ange ett matematiskt samband vars 
resultat sparas i den specificerade kolumnen. 
Vid presentation av framsökta poster kommer  - förutom de kolumner som finns i posten -  även 
beräkningskolumnen att kunna presenteras. I denna kolumn kommer nu de med hjälp av 
formeln beräknade värdet finnas. 
De specificerade beräkningskolumnerna sparas tills ett nytt 
anrop till BCAttach() eller BCDetach() görs. 
 
Beräkningskolumnerna tas explicit bort med hjälp av anrop 
till BCDropCalcColumn(). 
 
Returvärde: 
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
BCDropCalcColumn() 
Exempel: 
Specificera en enkel formel för beräkning av vinst per 
anställd. 
 
char *formel = ""Vinst / "Antal anställda""; 

if((BCAddCalcColumn(mClient, "Företag", "Vinst/Anst", formel) != SOFTBOOL_OK) 

 BCGetErrorMsg(mClient, BCGetErrorCode(mClient), msg, sizeof(msg)); 
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BCAttach() 

BCAttach(BWClient client, const char *dsnName) 
Anslut ett Boolware Index till applikationen. 
Parametrar: 
 BWClient client  - Boolware klientinstans         
 const char *dsnName - namn på önskat Boolware Index         
 
För att ha möjlighet att utföra sökningar, måste det finnas ett aktuellt Boolware Index. Med hjälp 
av denna funktion talar man om vilket Boolware Index man för tillfället vill arbeta med. 
Det anslutna Boolware Index kommer att vara aktuellt  
tills ett nytt anrop till BCAttach() eller BCDetach() görs. 
 
Returvärde: 
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
BCDetach(), BCGetNumberDatabases(), 
BCGetDatabaseInfo() 
Exempel: 
Anslut ett Boolware Index som heter "Företag" som finns på servern "Charlie". 
char msg [256]; 

BCConnect(mClient, "Charlie", ""); 

if((BCAttach(mClient, "Företag") != SOFTBOOL_OK) 

  BCGetErrorMsg(mClient, BCGetErrorCode(mClient), msg, sizeof(msg)); 
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BCConnect() 

BCConnect(BWClient client, const char *srv,  
                    char *sessName) 
Anslut till Boolware Server på önskad maskin. 
Parametrar: 
 BWClient client   -  Boolware klientinstans         
 const char *srv   - servernamn eller IP adress, där 
                                        Boolware server exekverar 
 const char *sessName - sessionsnamn måste vara unikt 
                                            om det används. 
 
Detta är det första man måste göra; ansluta till Boolware Server för att skapa en klientsession. 
Boolware Server måste vara startad på en dator någonstans i nätverket, som kan nås av 
klienten innan anslutningen kan utföras. 
Parametern srv skall vara datorns namn i nätverket eller dess IP-adress exempelvis 
192.168.0.1. 
Observera att klientens dator måste ha tillgång till servern, där Boolware Server är installerad. 
Om parametern sessName anges, måste den vara unik. Om man i denna parameter anger 
NULL, kommer Boolware Server att skapa ett unikt namn, vilket kan hämtas med ett anrop till 
BCGetSessionInfo(). 
 
Anslutningen kommer att existera tills ett nytt anrop till 
BCConnect() görs eller ett anrop till BCDisconnect() utförs. 
 
Returvärde: 
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
 BCDisconnect(), BCGetSessionInfo() 
 
Exempel: 
Koppla upp mot servern "Charlie" och låt Boolware Server 
skapa ett unikt sessionsnamn. 
 
char msg [256]; 

BCConnect(mClient, "Charlie", "") != SOFTBOOL_OK) 

  BCGetErrorMsg(mClient, BCGetErrorCode(mClient), msg, sizeof(msg)); 
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BCConnectExecute() 

BCConnectExecute(BWClient client,  
                          const char *server,  
                          char *sessName, 
        char *encoding, 
                          int stateless,  
                          const char *cmd,  
                          char **response, 
                          int *int1, int *int2) 
 
 
Utför ett execute-kommando med en automatisk anslutning till Boolware server och utför 
kommandot cmd, och returnerar ett svar i form av en sträng och två heltal. 
 
Om sessName är en tom sträng, kommer Boolware automatiskt att generera ett sessionsnamn, 
annars används sessName som sessionsnamn. 
 
Om encoding sätts till strängen "utf-8" kommer sessionen att var en unicode session annars 
kommer sessionen att vara en session i "ISO-8859-1". 
  
Om stateless sätts till 1, kommer sessionen att kopplas ned och loggas ut automatiskt av 
Boolware server, annars lever sessionen tills BCDisconnect anropas på vanligt sätt. 
 
Parametrar: 
 BWClient client   - Boolware klientinstans         
 const char *server   - Datornamn eller IP adress till Boolware server 
 char *sessName   - Önskat sessionsnamn 
 char *encoding   - Önskad sessionsencoding 
 int stateless    - Sätts till 1 eller 0 
 char **response  - Svarssträng  
 int *int1   - Första heltalssvar 
 int *int2   - Andra heltalssvar 
 
Under avsnitt "Kommandon till Boolware" i kapitel 1 ovan finns en utförlig beskrivning över de 
kommandon som kan utföras med hjälp av BCConnectExecute. 
 
Returvärde: 
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
 BCDisconnect(), BCExecute(), BCGetSessionInfo() 
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BCConnectXml() 

BCConnectXml(BWClient client,  
                          const char *server,  
                          char *sessName, 
                          int stateless,  
                          const char *request,  
                          BCXmlReply_t *reply) 
 
Utför en XML förfrågan med en automatisk anslutning till Boolware server och returnerar svaret 
som XML.  
 
Om sessName är en tom sträng, kommer Boolware automatiskt att generera ett sessionsnamn, 
annars används sessName som sessionsnamn. 
 
Om stateless sätts till 1, kommer sessionen att kopplas ned och loggas ut automatiskt av 
Boolware server, annars lever sessionen tills BCDisconnect anropas på vanligt sätt. 
 
Parametrar: 
 BWClient client   - Boolware klientinstans         
 const char *server   - Datornamn eller IP adress till Boolware server 
 char *sessName   - Önskat sessionsnamn 
 int stateless    - Sätts till 1 eller 0 
 const char *reques t - XML förfrågan 
 CBXmlReply_t *reply - Pekare till xml-svar och längd på svaret 
 

 
Returvärde: 
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
 BCDisconnect(), BCGetSessionInfo() 
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BCConnectXmlNoResponse() 

BCConnectXmlNoResponse(BWClient client,  
                                                 const char *server,  
                                                 char *sessName, 
                                                 const char *request) 
 
Utför en XML förfrågan med en automatisk anslutning till Boolware server.  
Om sessName är en tom sträng, kommer Boolware automatiskt att generera ett sessionsnamn, 
annars används sessName som sessionsnamn. 
 
För att hämta framsökt data, skall metoden BCFetchRow användas. 
 
Parametrar: 
 BWClient client   - Boolware klientinstans         
 const char *server   - Datornamn eller IP adress till Boolware server 
 char *sessName   - Önskat sessionsnamn 
 const char *reques t - XML förfrågan 
 

 
Returvärde: 
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
 BCDisconnect(), BCGetSessionInfo() 
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BCCreateClient() 

BCCreateClient () 
Parametrar: 
 Ingen 
Skapa en Boolware klientinstans. 
 
Denna funktion skapar en klientinstans som sedan ska användas i alla andra funktionsanrop. 
Endast ett anrop per session ska göras till denna funktion. 
 
Returvärde: 
- BWClient instans 
- NULL 
 
Se även:  
 BCFreeClient () 
Exempel: 
Skapa en klientinstans och anslut till Boolware server. 
char msg [256]; 

mClient = BCCreateClient(); 

if(mClient != NULL) 

 BCConnect(mClient, "127.0.0.1", ""); 
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BCDetach() 

BCDetach(BWClient client) 
Parametrar: 
 BWClient client   -  Boolware klientinstans  
        
Tag bort anslutningen till aktuellt Boolware Index. 
 
Anslutningen till det aktuella Boolware Index kommer att tas bort. Inga sökningar kan längre 
göras mot detta Boolware Index. 
 
Returvärde: 
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
 BCAttach() 
Exempel: 
Tag bort anslutningen till det aktuella Boolware Index. 
char msg [256]; 

if((BCDetach(mClient) != SOFTBOOL_OK) 

  BCGetErrorMsg(mClient, BCGetErrorCode(mClient), msg, sizeof(msg)); 
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BCDisconnect() 

BCDisconnect(BWClient client, const int32 terminate) 
Bryt uppkopplingen till Boolware Server. 
Parametrar: 
 BWClient client    -  Boolware klientinstans         
 const int32 terminate   -  flagga som talar om typen av 
                                           nerkoppling 
 
Den aktuella förbindelsen med Boolware Server kopplas ner. 
Nerkopplingen kan styras av parametern terminate.  
 
Om denna parameter är noll (0), kommer sessionen finnas kvar i Boolware Server och kan 
väckas till liv med ett anrop till BCConnect() med det rätta sessionsnamnet.  
Om parametern sätts till ett (1), kommer sessionen även tas bort ur Boolware Server. 
 
Returvärde: 
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även: 
 BCConnet(), BCDetach() 
Exempel: 
Bryt förbindelsen med Boolware Server, men låt sessionen finnas kvar i Boolware Server. 
if((BCDisconnet(mClient, 0) != SOFTBOOL_OK) 

  BCGetErrorMsg(mClient, BCGetErrorCode(mClient), msg, sizeof(msg)); 

Bryt förbindelsen med Boolware Server och avsluta sessionen i Boolware Server. 
if((BCDisconnet(mClient, 1) != SOFTBOOL_OK) 

  BCGetErrorMsg(mClient, BCGetErrorCode(mClient), msg, sizeof(msg)); 
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BCDropCalcColumn() 

BCDropCalcColumn(BWClient client, const char *table, const char *column) 
Tag bort en beräkningskolumn från en angiven Tabell. 
Parametrar: 
 BWClient client -  Boolware klientinstans         
 const char *table -  namn på önskad tabell         
 const char *column -  namn på beräkningskolumn         
 
Den namngivna beräkningskolumnen borttages ur den specificerade tabellen. 
 
Om "*" anges som column, kommer samtliga 
beräkningskolumner för denna tabell att tas bort. 
 
Returvärde: 
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
BCAddCalcColumn() 
Exempel: 
Tag bort samtliga beräkningskolumner för denna tabell. 
 
if((BCDropCalcColumn(mClient, "Företag", "*") != SOFTBOOL_OK) 

  BCGetErrorMsg(mClient, BCGetErrorCode(mClient), msg, sizeof(msg)); 
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BCExecute() 

BCExecute(BWClient client, const char *cmd, char **response, 
                    int *int1, int *int2) 
 
Utför en kommandosträng och returnerar ett svar i form av en sträng och två heltal. 
 
Parametrar: 
 BWClient client           - Boolware klientinstans         
 const char *cmd  - Boolware kommandosträng 
 char **response  - Svarssträng  
 int *int1   - Första heltalssvar 
 int *int2   - Andra heltalssvar 
 
Under avsnitt "Kommandon till Boolware" i kapitel 1 ovan finns en utförlig beskrivning över de 
kommandon som kan utföras med hjälp av Execute. 
 
Returvärde: 
 -  SOFTBOOL_OK om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
BCQuery() 
Exempel: 
Aktiverar automatisk trunkering. 
 
char *response; 

int  int1; 

int  int2; 

if((BCExecute(mClient, "setautotrunc value=’yes’", &response, &int1, &int2) != 

SOFTBOOL_OK) 

  BCGetErrorMsg(mClient, BCGetErrorCode(mClient), msg, sizeof(msg)); 
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BCFetchKey() 

BCFetchKey(BWClient client, const char *table,  
 char *col, 
 const int32 hitNo, 
 char *buff, 
 const int32 buffSz, 
 float *score, 
 int32 *recNo, 
 int32 *rankMode) 
                   
Hämta aktuell Primärnyckel/Främmande nyckel. 
Parametrar: 
 BWClient client        -  Boolware klientinstans         
 const char *table  -  önskad Tabell 
 const char *col  -  önskad Kolumn 
 const int32 hitNo  -  relativ rad 
 char *buff   -  area för primärnyckel 
 const int32 buffSz  -  storlek på buffer 
 float *score  -  aktuell poäng 
 int32 *recNo  -  internt dokumentnummer 
 int32 *rankMode   -  aktuell rankning 
 
Det specificerade kolumnnamnet i den namngivna Tabellen måste ingå i 
Primärnyckeln/Främmande nyckeln. 
 
Den angivna pekaren buff skall peka på en area som är tillräckligt stor för att innehålla 
Primärnyckeln/Främmande nyckeln. Storleken anges i buffSz. 
 
Värdet som anges i hitNo anger den relativa raden i den framsökta mängden som 
Primärnyckeln/Främmande nyckeln skall hämtas från. 
 
Dessutom lämnas följande information om den aktuella raden:  
1. score den aktuella poängen för raden. Poäng sätts vid rankning och likhetssökning och 
används för att presentera resultatet i önskad ordning. Annars är poängen 1. 
2. recNo är Boolwares interna post nummer 
 
3. rankMode talar om hur resultatet är ordnat. Det kan vara ordnat efter antal förekomster av 
sökord, frekvens av sökord, sorterat på kolumn, likhetsordning etc. 
 
Den erhållna Primärnyckeln/Främmande nyckeln kan användas för att hämta information direkt 
ur datakällan via ODBC. 
 
Returvärde: 
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Exempel: 
Hämta de 25 första Primärnycklarna efter en lyckad sökning efter "Anders" i Kolumnen "Namn" i 
Tabellen "Företag". 
int32 i, result, recNo, rankMode, maxPK; 
char  key [128]; 

float score; 

 

// Sökfrågan 

BCQuery(mClient, "Företag", "FIND Namn:Anders", &result, NULL); 

// Sätt maximalt antal poster som kan hämtas 

if(result < 25) 

   maxPK = result; 

else 

   maxPK = 25; 

// Hämta Primärnycklar för de 25 första posterna 

for(i = 0; i < maxPK; i++) 
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   { 

   // Hämta aktuell Primärnyckel 

   BCFetchKey(mClient, "Företag", "ID", i, key, sizeof(key), 

              &score, &recNo, &rankMode); 

   // Använd den hämtade Primärnyckeln 

   } 
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BCFetchQueryHistory() 

BCFetchQueryHistory(BWClient client, const char *table, 
            const int32 rowNo, 
            BCQHistoryData_t *resultRow) 
Hämta en resultatrad ur den aktuella sökhistoriken. 
Parametrar: 
 BWClient client               -  Boolware klientinstans         
 const char *table   -  önskad Tabell 
 const int  rowNo  -  önskad rad 
 BCQHistoryData_t *resultRow   -  aktuell rad 
 
Tabellnamnet i table anger från vilken Tabell den önskade sökresultatet skall hämtas. 
I rowNo anger man det relativa radnumret inom den aktuella sökhistoriken. 
I resultRow lämnas begärd information om den aktuella sökningen. 
 
Sökhistorik innebär att samtliga frågor och svar sparas från ett FIND kommando till nästa FIND 
kommando. 
 
I denna sökhistorik kan man också navigera med hjälp av kommandona BACK och FORWARD. 
Innan denna funktion anropas, bör man hämta information om den aktuella söksessionen via 
BCGetQueryHistoryInfo(). 
 
Den information som lämnas om den aktuella sökningen är: 
söksträng, resultatet efter senaste kommando samt resultat för den aktuella söksträngen. 
Observera att denna information endast finns tillgänglig, om man satt queryhistory i 
BCSetSessionInfoXml(). Om queryhistory inte är satt, lämnas en felkod vid anrop till denna 
funktion. 
 
Returvärde: 
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
BCGetQueryHistoryInfo(), BCSetSessionInfoXml(), QL-språket BACK och FORWARD. 
Exempel: 
Hämta alla rader från den aktuella sökhistoriken från Tabell "Anställda". 
 
int32 i; 

BCQHistoryInfo_t queryHistory; 

BCQHistoryData_t resultRow; 

 

// Information om aktuell sökhistorik 

BCGetQueryHistoryInfo(mClient, "Anställda", &queryHistory); 

// Hämta alla resultatrader för sökhistoriken 

for(i = 0; i < queryHistory.currQHistoryRow; i++) 

   { 

   // Hämta aktuell resultatrad 

   BCFetchQueryHistory(mClient, "Anställda", i, &resultRow); 

   // Använd den hämtade resultatraden 

   resultRow.QLString  // NULL avslutad söksträng 

   resultRow.hitCnt    // Totalresultatet 

   resultRow.intermediateRes // Resultat för söksträng 

   } 

 
// Efter det man hämtat de tre första resultatraderna 

FIND Namn:Anders        7.540   7.540 

AND  Ålder:>40            960  12.972 

AND  Anställningsår:>5     37   9.432 

 
Första kolumnen innehåller söksträngen, andra kolumnen 
det totala resultatet och i den tredje kolumnen är resultatet för just denna söksträng. Det finns 
alltså 9.432 personer som varit anställda mer än 5 år, men endast 37 stycken av dem heter 
"Anders" och är över "40" år. 
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Det finns ett annat sätt att erhålla ovanstående sökhistorik, då man endast sänder ett 
kommando till Boolware; man använder operatorerna ANDF, ORF, NOTF och XORF: 
FIND Namn:Anders  ANDF  Ålder:>40  ANDF  Anställningsår:>5. 
 
Se beskrivning av operatorerna ANDF, ORF, NOTF och XORF i dokumentet: Handbok drift 
kapitel 11 Boolwares sökspråk. 
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BCFetchRow() 

BCFetchRow(BWClient client, const char *table, 
 const char *cols, const int32 hitNo,       
 const int32 maxChars, 
 BCRowData_t *rowData) 
                   
Hämta en önskad resultatrad ur datakällan från den senaste sökningen. 
Parametrar: 
 BWClient client  -  Boolware klientinstans         
 const char *table  -  önskad Tabell 
 const char *cols  -  önskade Kolumner 
 const int32  hitNo  -  önskad rad 
 const int32  maxChars -  antal tecken 
 BCRowData_t *rowData -  aktuell rad 
 
Tabellnamnet i table anger från vilken Tabell det önskade sökresultatet skall hämtas. 
 
Namnen på de Kolumner man önskar data från anges i parametern cols. En asterisk (*) i denna 
parameter anger att man vill ha data från samtliga i Tabellen ingående Kolumner. 
 
I hitNo anger man det relativa radnumret inom det aktuella sökresultatet. 
 
I maxChars anges det maximala antalet tecken man vill ha från varje specificerad Kolumn. Om 
man skriver noll (0), erhåller man allt data i samtliga angivna Kolumner. 
 
Parametern rowData pekar på en area, där den begärda informationen lagras. 
 
Om man vill hämta flera rader, är det klokt att först använda funktionen BCSetFetchSize() för 
att ange att systemet skall hämta mer än en rad åt gången från datakällan. 
 
Returvärde: 
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
 BCSetFetchSize(), BCRowData_t 
 
Exempel: 
Hämta de 25 första raderna från det senaste sökresultatet. Sökningen utfördes i Tabellen 
"Anställda" för Kolumnen "Namn" med termen "Anders".  Informationen  - endast de 20 första 
tecknen -  skall hämtas för följande Kolumner: Namn, Adress och Telefon. 
 
int32 i, result, recNo, rankMode, maxRows; 

char  key [128]; 

BCRowData_t resultRow; 

 

// Sökfrågan 

BCQuery(mClient, "Anställda", "FIND Namn:Anders", &result, NULL); 

// Sätt maximalt antal poster som kan hämtas 

if(result < 25) 

   maxRows = result; 

else 

   maxRows = 25; 

// Sätt storlek på "bunt", vid hämtning från datakällan 

BCSetFetchSize(mClient, maxRows); 

 

// Hämta begärda rader från sökningen 

for(i = 0; i < maxRows; i++) 

   { 

   // Hämta aktuell resultatrad 

   BCFetchRow(mClient, "Anställda", " Namn, Adress, Telefon",     

              i, 20, &resultRow); 

   // Använd den hämtade resultatraden 

   } 
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BCFetchSimVector() 

BCFetchSimVector(BWClient client, const char  *table, 
 const int32 vectorType, 
 const int32 contentType, 
 const int32 hitNo, 
 BCRowData_t *rowData) 
 
Hämta likhetsvektorer från Boolware Server. 
 
Parameters: 
 BWClient client          - Boolware klientinstans         
 const char  *table   - önskad Tabell 
 const int32 vectorType  - önskad vektortyp 
 const int32 contentType  - termer eller termid 
 const int32 hitNo   - önskad rad för likhetsvektor; 
            första rad startar med noll. 
 BCRowData_t*rowData  - aktuell rad 
 
Tabellnamnet i table anger från vilken Tabell den önskade likhetsvektorn skall hämtas. 
Använd parametern vectorType för att bestämma vektortypen, frågevektor eller resultatvektor. 
Använd antingen BSIM_QUERY_VECTOR för att få den aktuella frågevektorn eller 
BSIM_RESULT_VECTOR för att få resultatvektorn. 
 
Använd parametern contentType för att bestämma, om termer (text) eller termid (numeriska 
koder) önskas. Använd antingen BSIM_TERM_TEXT för att få den aktuella termen som text 
eller BSIM_TERM_NUMBER för att få en numerisk kod. 
 
I hitNo anger man det relativa postnumret inom det aktuella sökresultatet, som man skall starta 
från. Första posten i sökresultatet anges med 0 (noll). 
 
Parametern rowData pekar på en area, där den begärda informationen lagras. Två kolumner 
finns i denna rad: "Primary Key" och "Similarity vector". 
 
Om man vill hämta flera rader, är det klokt att först använda funktionen BCSetFetchSize() för att 
ange att systemet skall hämta mer än en rad åt gången från datakällan. 
 
Observera! Att hämta termerna som text kan ta lång tid. 
 
Returvärde: 
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
 BCSetFetchSize(), BCRowData_t 
  
Exempel: 
Hämta först frågevektorn och hämta sedan 25  likhetsvektorer från det aktuella resultatet och 
starta från den relativa posten 11 (Observera, första posten är 0 (noll)). I detta fall önskas inte 
termen i klartext, utan endast dess numeriska kod från tabellen Företag. 
 
int32 i; 

BCRowData_t resultRow, queryRow; 

 

// Hämta frågevektorn som numeriska koder 

BCFetchSimVector(mClient, "Företag", BSIM_QUERY_VECTOR, BSIM_TERM_NUMBER, 0, &queryRow); 

// Sätt maximalt antal poster som kan hämtas 

BCSetFetchSize(mClient, 25); 

 

// Hämta 25 likhetsvektorer med start från den 11:e 

for(i = 10; i < 35; i++) 

   { 

   // Nästa vektor 
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   BCFetchSimVector(mClient, "Företag", BSIM_RESULT_VECTOR, 

 BSIM_TERM_NUMBER, i, &resultRow); 

   // Använd resultatraden för presentation etc. 

   // OBS Poäng ingår som ett element i BCRowData_t 

   } 

 

Resultatraden innehåller två Fält; Första kolumnen innehåller Primär-nyckel i vanlig 

text, medan den andra kolumnen innehåller samtliga termer för den aktuella 

posten. Termerna kan erhållas som numeriska koder eller text och den efterföljande 

frekvensen skrivs alltid inom snedstreck. I BCRowData_t finns ett element: score (float) 

vilken kan användas vid export. Då man valt att se Frågevektorn, finns naturligtvis 

varken Primärnyckel eller score. I detta fall sätts Primärnyckeln till: Query Vector och 

score till 0.0000. 

Kolumn1 (PK)     Kolumn2 (Likhets-vektorn) 

Query Vector     123/2/, 213/3/, 435/1/, … 3242/1/ 

143              112/1/, 123/1/, 435/2/, … 6798/2/ 

22               123/3/, 213/2/, 682/4/, … 5467/1/ 

7743             11/4/, 100/4/, 123/1/,  … 4798/3/ 

… 

… 

79               72/1/, 104/1/, 435/1/,  … 12455/1/ 
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BCFetchTerm() 

BCFetchTerm(BWClient client, BCTerm_t  *ixTerm) 
Hämta en indexterm från en specificerad Kolumn i önskad Tabell. 
Parametrar: 
 BWClient client     -  Boolware klientinstans         
 BCTerm_t *ixTerm   -  area för efterfrågade Termer 
 
I den angivna arean kommer följande information om den aktuella indextermen lagras: 
 hits  antalet framsökta poster termen förekommer i 
 totalHits totala antalet poster termen förekommer i 
 termNo används ej 
 termType används ej 
 term [128] den aktuella termen 
 
Innan denna funktion kan anropas, måste funktionen BCStartFetchTerm() användas för att 
bestämma Tabell och Kolumn varifrån Termer skall hämtas, vilken indexeringstyp Termerna 
skall ha, vilken Term man skall börja från samt om man önskar Termer ur hela Index eller 
endast Termer, vilka ingår i poster som finns med i sökresultatet (zoomat). 
 
Om man önskar termer ur hela Index, kommer totalHits och hits anta samma värde; simulerar 
att alla poster är framsökta (visar termer från hela Index). 
 
Om subzoom är initierat förekommer det kolumnnamn bland de hämtade termerna. Detta 
avgörs genom att "hits" är satt till -1. Detta innebär att "term" innehåller aktuellt kolumnnamn för 
de nästkommande termerna, ända tills en ny "hits" med -1 påträffas. Elementet "totalHits" 
indikerar vilken nivå kolumnen (nollbaserat) och dess termer har i hierarkin. 
 
Returvärde: 
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
 BCStartFetchTerm() 
 
Exempel: 
Hämta de 25 första Termerna från Kolumnen "Namn" i Tabellen "Anställda". Hämta Termer med 
början från "Anders" och hämta endast de Termer som fortfarande ingår i poster som finns med 
i sökresultatet. 
 
int32    i, result; 

bool     zoomed = TRUE; 

BCTerm_t term; 

 

// Sökfrågan 

BCQuery(mClient, "Anställda", "FIND Text:bolag", &result, NULL); 

 

// Initiera hämtning av Indextermer 

strcpy(term.term, "anders"); 

BCStartFetchTerm(mClient, "Anställda", "Namn", &term, zoomed); 

 

// Hämta begärda termer 

for(i = 0; i < 25; i++) 

   { 

   // Hämta aktuell resultatrad 

   if(BCFetchTerm(mClient, &term) != SOFTBOOL_OK) 

      break; 

   // Använd den hämtade termen 

   } 
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BCFreeClient() 

BCFreeClient (BWClient client) 
Parametrar: 
 BWClient   client     -  Boolware klientinstans         
 
Friställ en Boolware klientinstans. 
 
Denna funktion friställer en klientinstans. Endast ett anrop per session ska göras till denna 
funktion. 
 
Returvärde: 
- SOFTBOOL_OK 
 
Se även:  
 BCCreateClient () 
Exempel: 
 BCFreeClient(mClient); 
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BCGetColumnInfo() 

BCGetColumnInfo(BWClient client, const char *table, 
 const int32 num,                                                                                                
 BCColumnInfo_t *info) 
                   
Hämta information om specificerad Kolumn. 
 
Parametrar: 
 BWClient    client  -  Boolware klientinstans         
 const char *table  -  önskad Tabell 
 const int32  num  -  relativt kolumnnummer 
 BCColumnInfo_t *info -  area för kolumninformation 
 
Tabellnamnet i table i vilken Tabell den önskade Kolumnen finns. 
 
I num anger man det relativa kolumnnumret inom den aktuellaTabellen. 
 
I arean som pekas ut av parametern info lagras informationen om den önskade Kolumnen. 
Informationen som kan erhållas är: namnet på Kolumnen, Kolumnens attribut, storleken på 
Kolumnen, datatypen, indikation om Kolumnen ingår i Primärnyckeln, antalet decimaler (om 
numerisk) etc.  
 
Innan denna funktion kan användas är det klokt att hämta information med hjälp av följande 
funktioner: BCGetNumberTables(), BCGetTableInfo(), BCGetNumberColumns(). 
 
Returvärde: 
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
 
Se även:  
BCGetNumberTables(), BCGetTableInfo(), BCGetNumberColumns(),BCColumnInfo_t. 
Exempel: 
 
Anslut till Boolware Server "Charlie" och databas "Företag". Hämta information om alla 
Kolumner i den andra Tabellen i denna databas. 
 
int32 i, noTables, noCols; 

BCTableInfo_t  tabInfo; 

BCColumnInfo_t colInfo; 

 

// Koppla upp mot "Charlie" 

BCConnect(mClient, "Charlie", ""); 

 

// Anslut till indexet "Företag" 

BCAttach(mClient, "Företag"); 

 

// Hämta antalet Tabeller i databasen "Företag" 

BCGetNumberTables(mClient, &noTables); 

 

// Se om det finns två Tabeller 

if(noTables < 2) 

 Give Error Message; 

 

// Hämta information om den 2:a Tabellen 

BCGetTableInfo(mClient, 1, &tabInfo); 

 

// Hämta antalet Kolumner i den aktuella Tabellen 

BCGetNumberColumns(mClient, tabInfo.tabName, &noCols) 

 

// Hämta information om samtliga Kolumner i Tabell 2 

for(i = 0; i < noCols; i++) 

   { 

   // Hämta information om aktuell Kolumn 

   BCGetColumnInfo(mClient, tabInfo.tabName, i, &colInfo); 
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   // Använd information för den aktuella Kolumnen 

   } 
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BCGetColumnInfoEx() 

BCGetColumnInfoEx(BWClient client, const char *table, 
 const int32 num,                                                                                                
 BCColumnInfoEx_t *info) 
                   
Hämta information om specificerad Kolumn. 
 
Parametrar: 
 BWClient    client  -  Boolware klientinstans         
 const char *table  -  önskad Tabell 
 const int32  num  -  relativt kolumnnummer 
 BCColumnInfoEx_t *info -  area för kolumninformation 
 
Tabellnamnet i table i vilken Tabell den önskade Kolumnen finns. 
 
I num anger man det relativa kolumnnumret inom den aktuellaTabellen. 
 
I arean som pekas ut av parametern info lagras informationen om den önskade Kolumnen. 
Informationen som kan erhållas är: namnet på Kolumnen, Kolumnens attribut, storleken på 
Kolumnen, datatypen, indikation om Kolumnen ingår i Primärnyckeln, antalet decimaler (om 
numerisk) etc.  
 
Innan denna funktion kan användas är det klokt att hämta information med hjälp av följande 
funktioner: BCGetNumberTables(), BCGetTableInfo(), BCGetNumberColumns(). 
 
Returvärde: 
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
BCGetNumberTables(), BCGetTableInfo(), BCGetNumberColumns(),BCColumnInfoEx_t. 
Exempel: 
 
Anslut till Boolware Server "Charlie" och databas "Företag". Hämta information om alla 
Kolumner i den andra Tabellen i denna databas. 
 
int32 i, noTables, noCols; 

BCTableInfo_t  tabInfo; 

BCColumnInfoEx_t colInfo; 

 

// Koppla upp mot "Charlie" 

BCConnect(mClient, "Charlie", ""); 

 

// Anslut till indexet "Företag" 

BCAttach(mClient, "Företag"); 

 

// Hämta antalet Tabeller i databasen "Företag" 

BCGetNumberTables(mClient, &noTables); 

 

// Se om det finns två Tabeller 

if(noTables < 2) 

 Give Error Message; 

 

// Hämta information om den 2:a Tabellen 

BCGetTableInfo(mClient, 1, &tabInfo); 

 

// Hämta antalet Kolumner i den aktuella Tabellen 

BCGetNumberColumns(mClient, tabInfo.tabName, &noCols) 

 

// Hämta information om samtliga Kolumner i Tabell 2 

for(i = 0; i < noCols; i++) 

   { 

   // Hämta information om aktuell Kolumn 

   BCGetColumnInfoEx(mClient, tabInfo.tabName, i, &colInfo); 

   // Använd information för den aktuella Kolumnen 

   } 
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BCGetDatabaseInfo()                                                                                               

BCGetDatabaseInfo(BWClient client, const int32 num, 
 BCDatabaseInfo_t *info) 
                   
Hämta information om specificerad databas. 
 
Parametrar: 
 BWClient     client  -  Boolware klientinstans         
 const int32 num  -  relativt databasnummer 
 BCDatabaseInfo_t *info -  area för databasinfo 
 
Numret på den aktuella databasen anges i num. 
 
I arean som pekas ut av parametern info lagras informationen om den önskade databasen. 
Informationen som kan erhållas är: namnet på databasen, en verbal beskrivning av databasen, 
status, namnet på databasen i datakällan etc.  
 
OBS. Det är elementet dsnName i BCDatabaseInfo_t som ska användas i funktionen 
BCAttach(). 
 
Innan denna funktion kan användas är det klokt att hämta information med hjälp av följande 
funktioner: BCConnect(), BCGetNumberDatabases(). 
 
Returvärde: 
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
BCConnect(), BCGetNumberDatabases(), BCDatabaseInfo_t. 
Exempel: 
Anslut till Boolware Server "Charlie" och hämta information om alla Databaser på denna server. 
int32            i, noDatabases; 

BCDatabaseInfo_t databaseInfo; 

 

// Koppla upp mot "Charlie" 

BCConnect(mClient, "Charlie", ""); 

 

// Hämta antalet Databaser på denna Server 

BCGetNumberDatabases(mClient, &noDatabases); 

 

// Hämta information om samtliga Databaser på servern 

for(i = 0; i < noDatabases; i++) 

   { 

   // Hämta information om aktuell Databas 

   BCGetDatabase(mClient, i, &databaseInfo); 

 

   // Använd information för den aktuella Databasen 

   … 

   } 
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BCGetErrorCode() 

BCGetErrorCode(BWClient client) 
 
Hämta senaste felkoden. 
 
Parametrar: 
 BWClient client -  Boolware klientinstans         
 
Koden för det senaste inträffade felet i Boolware Server returneras. 
 
Koden kan användas för att erhålla ett felmeddelande. Felmeddelanden finns på två språk: 
svenska och engelska. Det är också möjligt att  - med utgångspunkt från den engelska 
felmeddelandefilen -  skriva felmeddelanden på annat språk. Det är då viktigt att felkoden inte 
ändras. 
 
Med hjälp av felkoden kan meddelande hämtas via BCGetErrorMsg(). 
 
Returvärde: 
 -  den senaste påträffade felkoden; SOFTBOOL_OK om inget fel påträffats. 
 
Se även:  
 BCGetErrorMsg(). 
 
Exempel: 
 Skriv ut senaste felmeddelandet. 
 
char msg [256]; 

// Hämta senaste felmeddelandet till msg 

BCGetErrorMsg(mClient, BCGetErrorCode(mClient), msg, sizeof(msg)); 
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BCGetErrorMsg() 

BCGetErrorMsg(BWClient client, const int32  errCode, 
     char *msg, 
   const int32 size) 
                   
Hämta senaste felmeddelandet. 
 
Parametrar: 
 BWClient        client -  Boolware klientinstans         
 const int32 errCode -  aktuell felkod 
 char *msg   -  area för felmeddelande 
 const int32 size  -  storleken på arean 
 
Koden för det meddelande man vill ha text till specificeras i errCode. 
Det aktuella felmeddelandet läggs i arean msg. 
 
Returvärde: 
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
 BCGetErrorCode(). 
Exempel: 
 Skriv ut senaste felmeddelandet. 
 
char msg [256]; 

// Hämta senaste felmeddelandet till msg 

BCGetErrorMsg(mClient, BCGetErrorCode(mClient), msg, sizeof(msg)); 
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BCGetNumberColumns() 

BCGetNumberColumns(BWClient client, const char  *table, 
 int32 *num)                     
                              
Hämta antal Kolumner i aktuell Tabell. 
 
Parametrar: 
 BWClient    client  -  Boolware klientinstans         
 const char *table  -  aktuell Tabell 
 int32  *num   -  antalet Kolumner 
 
Namnet på den aktuella Tabellen anges i table. 
 
Antalet funna Kolumner i den specificerade Tabellen sparas i num. 
 
Returvärde: 
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
 BCGetColumnInfo(). 
Exempel: 
 Hämta antalet Kolumner i Tabellen "Anställda". 
 
int32 noColumns; 

// Hämta antalet Kolumner i Tabellen "Anställda" 

BCGetNumberColumns(mClient, "Anställda", &noColumns); 
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BCGetNumberDatabases()                                                                                               

BCGetNumberDatabases(BWClient client, int32 *num)   
 
Hämta antal Boolware Index. 
 
Parametrar: 
 BWClient    client -  Boolware klientinstans         
 int32 *num  -  antalet Databaser 
 
Antalet Databaser på denna server sparas i num. 
 
Returvärde: 
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
 BCConnect(), BCGetDatabaseInfo(). 
Exempel: 
 Hämta antalet Databaser på servern "Charlie". 
 
int32 noDatabases; 

// Anslut till server "Charlie" 

BCConnect(mClient, "Charlie", ""); 

 

// Hämta antalet Databaser 

BCGetNumberDatabases(mClient, &noDatabases); 
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BCGetNumberTables()                                                                                               

BCGetNumberTables(BWClient client, int32 *num)                
                                                                                
Hämta antal Tabeller i aktuellt Boolware Index. 
 
Parametrar: 
 BWClient client -  Boolware klientinstans         
 int32 *num  -  antalet Tabeller 
 
Antalet funna Tabeller i den aktuella Databasen sparas i num. 
 
Returvärde: 
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
 BCGetTableInfo(). 
Exempel: 
 Hämta antalet Tabeller i Boolware Index "Företag". 
 
int32 noTables; 

// Koppla upp mot servern "Charlie" 

BCConnect(mClient, "Charlie", ""); 

 

// Anslut till indexet "Företag" 

BCAttach(mClient, "Företag"); 

 

// Hämta antalet Tabeller i Databasen "Företag" 

BCGetNumberTables(mClient, &noTables); 
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BCGetPerfCounters() 

OBS! Denna funktion är utgående, använd execute-kommandot perfcounters istället.  
Läs mer i kapitel 1 "Execute-kommandon i Boolware". 
 
BCGetPerfCounters(BWClient client,  BCPerfCounters  *perf) 
 
Hämta alla prestandaräknare från Boolware server. 
Tips! För att få en uppfattning av alla räknare som erhålls här, titta i Boolware Manager på 
"Prestanda"-fliken. 
 
 
Parametrar: 
BWClient      client   -  Boolware klientinstans         
BCPerfCounters *perf  -  area att lagra alla prestandaräknare 
 
 
I perf lämnas begärd information om prestandaräknarna 
 
 
Returvärde: 
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Exempel: 
 Hämta prestandaräknarna från Boolware server. 
 
int32 i; 

BCPerCounters perf; 

 

// Information om prestandaräknarna 

BCGetPerfCounters (mClient, &perf); 
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BCGetQueryHistoryInfo() 

BCGetQueryHistoryInfo(BWClient client, const char *table, 
           BCQHistoryInfo_t  *resultInfo) 
 
Hämta information om den aktuella sökhistoriken. 
 
Parametrar: 
 BWClient      client   -  Boolware klientinstans         
 const char *table   -  önskad Tabell 
 BCQHistoryInfo_t *resultInfo -  information om sökhistorik 
 
Tabellnamnet i table anger från vilken Tabell den önskade informationen om sökhistoriken skall 
hämtas. 
 
I resultInfo lämnas begärd information om den aktuella sökhistoriken. 
 
Sökhistorik innebär att samtliga frågor och svar sparas från ett FIND kommando till nästa FIND 
kommando. 
 
I denna sökhistorik kan man också navigera med hjälp av kommandona BACK och FORWARD. 
Efter denna funktion har anropats, kan man hämta information om de i sökhistoriken ingående 
raderna via BCFetchQueryHistory(). 
 
Den information som lämnas om den aktuella sökhistoriken är: totalt antal rader samt det 
aktuella antalet rader. 
 
Normalt är dessa båda värden (totalt och aktuellt antal rader) lika, med då man med hjälp av 
BACK och FORWARD kommandona navigerar i sökhistoriken kan de skilja sig åt. 
I dokumentet Handbok Drift finns exempel på kommandona BACK och FORWARD och hur de 
påverkar sökhistoriken. 
 
Observera att denna information endast finns tillgänglig, om man satt queryhistory i 
BCSetSessionInfoXml(). Om queryhistory inte är satt, lämnas en felkod vid anrop till denna 
funktion. 
 
Returvärde: 
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
BCFetchQueryHistory(), BCSetSessionInfoXml(), QL-språket BACK och FORWARD. 
Exempel: 
 Hämta information om aktuell sökhistorik. 
 
int32 i; 

BCQHistoryInfo_t queryHistory; 

 

// Information om aktuell sökhistorik 

BCGetQueryHistoryInfo(mClient, "Företag", &queryHistory); 

// Totala antalet rader och det aktuella antalet rader 

// som erhålls kan användas vid presentation av  

// sökhistoriken via BCFetchQueryHistory(). 
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BCGetRankMode() 

BCGetRankMode(BWClient client, const char  *table, 
 int32 *rankMode)                                                             
                                   
Hämta aktuell ordning för presentation av resultat. 
 
Parametrar: 
 BWClient       client        -  Boolware klientinstans         
 const char *table  -  aktuell Tabell 
 int32 *rankMode  -  aktuell ordning 
 
Namnet på den aktuella Tabellen anges i table. 
 
Den aktuella ordningen de framsökta posterna skall presenteras i kommer att sparas i 
rankMode. 
 
De olika ordningar ett resultat kan presenteras i beror på hur man har sökt, vilka indexmetoder 
som använts för de Kolumner man sökt i samt om sortering föregått presentationen. 
Följande ordningar finns: 
 -  ordna efter förekomst av antalet sökord 
 -  ordna efter frekvens av antalet sökord 
 -  ordna efter viktad förekomst av antalet sökord 
 -  ordna efter viktad frekvens av antalet sökord 
 -  ordna efter sortering på innehåll 
 -  ordna efter likhet 
 
En detaljerad beskrivning över samtliga ordningar finns beskrivna i softbool.h. 
 
Returvärde: 
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
 BCSetRankMode(). 
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BCGetSessionInfo() 

BCGetSessionInfo(BWClient client, BCSessionInfo_t *info) 
 
Hämta aktuella inställningar för denna session. 
 
Parametrar: 
 BWClient client  -  Boolware klientinstans         
 BCSessionInfo_t *info -  information om sessionen 
 
I info sparas begärd information om den aktuella sessionen. 
 
Den information som lämnas om den aktuella sessionen är: 
 -  en textsträng med vilken man kan identifiera sessionen 
 -  den databas som just nu är ansluten till sessionen 
 -  den tabell som just nu är ansluten till sessionen 
 -  TRUE, om automatisk "trunkering" är aktiv 
 -  skönsvärde för "antal mellanliggande ord" vid närhetssökning 
 -  TRUE, om "i ordning" är aktiv vid närhetssökning 
 
För att göra funktionerna BCGetSessionInfo/ BCSetSessionInfo mindre känslig för ändringar 
(nya inställningar) finns en motsvarighet med suffixet Xml, där man förutom ovanstående 
information också kan hantera "språk" och "sökhistorik"  för en session. 
 
Returvärde: 
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
BCSetSessionInfo (), BCGetSessionInfoXml(), BCSetSessionInfoXml(). 
Exempel: 
 Hämta information om aktuell session. 
 
BCSessionInfo_t sessionInfo 

// Information om aktuell session 

BCGetSessionInfo(mClient, &sessionInfo); 
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BCGetSessionInfoXml()   

BCGetSessionInfoXml(BWClient client, char *info,   
                                const int32   sz)    
  
Hämta sessionsinställningar i XML format. 
 
Parametrar:  
 BWClient client - Boolware klientinstans         
 char  *info   - buffer att lagra sessionens inställningar i XML format 
 const  int32 sz  - längd på medskickad buffer 
 
I info sparas begärd information om den aktuella sessionen. 
 
Informationen sparas i XML format. En detaljerad beskrivning av denna XML kod finns under en 
särskild rubrik, XML element för sessionsinställningar,  i denna dokumentation. 
 
Returvärde:  
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
BCGetSessionInfo(), BCSetSessionInfo(), BCSetSessionInfoXml() 
XML element  för sessionsinställningar. 
 
Exempel: 
Hämta nuvarande sessionsinställningar 
 
char info[512]; 

BCGetSessionInfoXml(mClient, &info, sizeof(info)); 
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BCGetStatistics()   

BCGetStatistics(BWClient client, const char table,  const char column, 
                     const int32 value,  
                     BCStatisticsInfo_t *info)  
 
Hämtar statistisk information i den angivna kolumnen. De värden som hämtas bestäms av den 
framsökta mängden. 
 
Parametrar:  
 BWClient client  -  Boolware klientinstans         
 const char  *table  -  namn på önskad tabell         
 const char  *column -  namn på beräkningskolumn 
 const int32  value        -  ett värde som talar om hur övre och undre gränsen skall  
     beräknas         
 BCStatisticsInfo_t *info  - struktur för statistikinformation 
  
Parametrarna table och column anger var man skall hämta statistikinformationen. 
 
I parametern value anges ett värde, vilket är underlaget för beräknande av den övre och undre 
gränsen; exempelvis anger 4, att man vill beräkna övre och undre kvartilen, medan 5 anger att 
man önskar motsvarande värden för kvintilen. Tillåtna värden är: 3 - 8. 
 
I info sparas den statistiska informationen för den angivna kolumnen. Endast de poster som är 
resultat av sökningen ingår i den statistiska beräkningen. 
 
Statistiska värden som levereras är: antalet poster som ingår i statistiken, summan av alla 
värden, aritmetiska medelvärdet, min-värde, max-värde, standardavvikelsen, variansen, 
medianen, mest frekventa värdet, antalet poster som antar det mest frekventa värdet, övre 
respektive undre gräns för vald del. 
 
För en exakt beskrivning av de olika värdena hänvisas till beskrivning av BCStatisticsInfo_t. 
 
För att erhålla samtliga gränsvärden för en vald grupp skall man använda BCExecute, vilket 
beskrivs i Kapitel 1 avsnitt "Kommandon till Boolware". 
 
 
Returvärde:  
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
 BCStatisticsInfo_t() 
 
Exempel: 
Sök fram alla företag i Stockholm och hämta statistik över dess omsättning. Det är den övre och 
undre gränsen för kvintilen som önskas. 
 
BCStatisticsInfo_t statInfo; 

int32 value = 5, result; 

 

rc = BCQuery(mClient, "Företag", "FIND Ort:Stockholm", &result, NULL); 

BCGetStatistics(mClient, "Företag", "Omsättning", value, &statInfo); 
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BCGetTableInfo()   

BCGetTableInfo(BWClient client, const int32  num,   
                     BCTableInfo_t *info)  
 
Hämta tabellinformation för ett anslutet Boolware Index. 
 
Parametrar:  
 BWClient      client  -  Boolware klientinstans         
 const int32 num   - relativt tabellnummer   
 BCTableInfo_t  *info  - struktur att lagra tabellinformation 
  
I parametern num anges det relativa numret på den Tabell som man önskar information om. 
I info sparas informationen om Tabellen. Informationen utgörs av: namnet på Tabellen, status 
och senaste sökresultatet. 
 
Returvärde:  
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
 BCConnect(), BCAttach(), BCGetNumberTables() 
Exempel: 
Anslut till server ‘Charlie’ och anslut till Boolware index ’Företag’. Hämta alla ingående 
tabellnamn i det anslutna Boolware Index och skriv dem till skärmen. 
 
BCTableInfo_t tabInfo; 

int32 num, i; 

BCConnect(mClient, "Charlie", ""); 

BCAttach(mClient, "Företag");   

BCGetNumberTables(mClient, &num); 

 

for(i = 0; i < num; i++) 

if(BCGetTableInfo(mClient, i, &tabInfo) == 0) 

        cout << tabInfo.tabName << endl; 
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BCGetTableInfoByName()   

BCGetTableInfoByNanme(BWClient client, const char  *tableName,   
                     BCTableInfo_t *info)  
 
Hämta tabellinformation för ett anslutet Boolware Index. 
 
Parametrar:  
 BWClient      client  -  Boolware klientinstans         
 const char *tableName - tabellens namn   
 BCTableInfo_t  *info  - struktur att lagra tabellinformation 
  
I parametern tableName anges det namnet på den önskade tabellen som man önskar 
information om. 
 
I info sparas informationen om Tabellen. Informationen utgörs av: namnet på Tabellen, status 
och senaste sökresultatet. 
 
Returvärde:  
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
 BCConnect(), BCAttach(), BCGetNumberTables() 
 
Exempel: 
Anslut till server ‘Charlie’ och anslut till Boolware index ’Company. Hämta info om tabellen 
’CompanyInfo’. 
 
BCTableInfo_t tabInfo; 

int32 num, i; 

BCConnect(mClient, "Charlie", ""); 

BCAttach(mClient, "Företag");   

 

if(BCGetTableInfoByName(mClient, "CompanyInfo", &tabInfo) == 0) 

 cout << tabInfo.tabName << endl; 
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BCGetVersion()   

BCGetVersion(BWClient client, char *msg,   
 const int32 buffSz) 
 
Hämta aktuell version av klient och Boolware Server. 
 
Parametrar:  
 BWClient client  -  Boolware klientinstans         
 char   *msg    - buffer för versionsinformation   
 const  int32  buffSz  - storleken på buffer  
 
Den aktuella versionen för Boolware Server och Boolware Client sparas i msg. 
 
För att även Boolware Server version skall hämtas, måste klienten vara uppkopplad mot 
Boolware Server (se BCConnect()). 
 
Returvärde:  
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
 BCConnect()  
 
Exempel: 
Hämta versionsinformation 
 
char verStr[256]; 

BCGetVersion(mClient, verStr, sizeof(verStr)); 

Innehållet i verStr har följande utseende: 

Boolware client version: major.minor.utgåva.bygg CR/LF 

Boolware server version  major.minor.utgåva.bygg 

där major, minor, utgåva och bygg består av siffror. 

 

Exempel: 

Boolware client version: 2.1.0.4 CR/LF 

Boolware server version: 2.1.0.12 
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BCQuery() 

BCQuery(BWClient client, const char *table, 
 const char *str,  
 int32 *result,  
 float *qtime)    
  
Ställ en sökfråga.  
 
Parametrar:  
 BWClient      client  - Boolware klientinstans         
 const  char  *table  - önskad tabell  
 const  char  *str   - söksträngen, QL   
 int32   *result   - pekare till plats att lagra sökresultat   
 float   *qtime   - pekare till plats att lagra söktiden, 
     NULL om ingen tidsuppgift önskas  
 
I table anges den Tabell som skall sökas. 
 
Söksträngen skall lagras i str. En detaljerad beskrivning av sökspråket (QL) finns under en 
separat rubrik, i denna dokumentation. 
 
Antal funna poster som uppfyller sökkriteria sparas i parametern result. 
 
Den tid sökningen tagit kan man erhålla genom att specificera parametern qtime. 
 
I beskrivningen av sökspråket (QL) framgår  - med exempel -  hur man på bästa sätt utnyttjar 
Boolware:s sökfunktionalitet. 
 
Returvärde:  
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
BCConnect(), BCAttach() 
QL "Boolware:s sökspråk"  
 
Exempel: 
Hitta antal rader i tabellen "Anställda" som innehåller Bob i ’Namn’ kolumnen och Stockholm i 
’Ort’ kolumnen i indexet "Företag". 
 
int32 rc, result; 

// Anslut till Boolware Server 

BCConnect(mClient, "192.168.0.1", ""); 

 

//Anslut till Boolware index ‘Företag’ 

BCAttach(mClient, "Företag"); 

 

// Skicka sökfrågan 

rc = BCQuery(mClient, "Anställda", "FIND Namn:bob AND Ort:Stockholm", &result, NULL); 
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BCReconnectIfExists() 

BCReconnectIfExists(BWClient client,  
                               const char  *srv,  
   const char  *sessName)   
 
Anslut befintlig session till Boolware server på önskad maskin.  
 
Parametrar:  
 BWClient client  -  Boolware klientinstans         
 const  char  *srv  -  servernamn eller IP-adress, där Boolware server exekverar  
 const  char  *sessName - namnet på den session som skall ansluta   
 
Boolware Server måste vara startad på en dator i nätverket, som kan nås av klienten, 
innan anslutningen kan utföras. 
 
Parametern srv skall vara datorns namn i nätverket eller dess IP-adress exempelvis 
192.168.0.1. 
 
Observera att klientens dator måste ha tillgång till servern, där Boolware Server är installerad. 
 
 
Returvärde:  
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
BCConnect(), BCDisconnect() 
 
Exempel: 
Koppla en befintlig session "Bob" mot servern "Charlie" 
 
char msg [256]; 

// Connect if exists otherwise create session "Bob" it 

if (BCReconnectIfExists(mClient, "Charlie", "Bob") != SOFTBOOL_OK) 

 if (BCConnect(mClient, "Charlie", "Bob") != SOFTBOOL_OK) 

       BCGetErrorMsg(mClient, BCGetErrorCode(mClient), msg, sizeof(msg)); 
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BCSetFetchSize()    

BCSetFetchSize(BWClient client, const int32 fetchSize)   
  
Ange antal rader som ska hämtas vid anrop till datakällan.  
 
Parametrar:  
 BWClient        client -  Boolware klientinstans         
 const int32  fetchSize  - antal rader att hämta 
 
Genom att hämta mer än en rad i taget från datakällan höjs prestanda avsevärt. Värdet som kan 
sättas här skall vara i ett intervall 1 - 500. Om värdet är mindre än 1 sätts det till1. Om värdet är 
större än 500 sätts det till 500. 
 
Tänk på att ett högt värde medför mycket nätverkstrafik och mycket minnesallokering, om man 
endast skall presentera få antal poster. Ett högt värde innebär att angivet antal rader kommer 
att hämtas från datakällan, innan första raden kan visas på skärmen och kan då uppfattas som 
långsamt. 
 
Returvärde:  
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även: 
 BCFetchRow() 
 
Exempel: 
 Sätt värdet till 25, en vanlig resultatlista. 
 
BCSetFetchSize(mClient, 25); 

 
 



 95 

BCSetRankMode()  

BCSetRankMode(BWClient client, const char  *table,  
 const int32 mode)    
  
Ändra ordning för det resultat som skall presenteras. 
  
Parametrar:  
 BWClient client  -  Boolware klientinstans         
 const char *table  - önskad tabell   
 const int32 mode   - önskad ordningsföljd 
 
I table anges vilken Tabell som avses. 
 
De olika ordningar ett resultat kan presenteras i beror på hur man har sökt, vilka indexmetoder 
som använts för de Kolumner man sökt i samt om sortering föregått presentationen. 
Följande ordningar finns: 
 -  ordna efter förekomst av antalet sökord 
 -  ordna efter frekvens av antalet sökord 
 -  ordna efter viktad förekomst av antalet sökord 
 -  ordna efter viktad frekvens av antalet sökord 
 -  ordna efter sortering på innehåll 
 -  ordna efter likhet 
 
En detaljerad beskrivning över samtliga ordningar finns beskrivna i softbool.h. 
För att det skall vara meningsfullt att ställa om ordningen, måste finnas ett framsökt resultat att 
ranka på. 
 
Returvärde:  
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
 BCQuery() 
 
Exempel: 
Sätt ranktyp till "förekomst" för tabell "Anställda". Det framsökta resultatet presenteras nu på så 
sätt att de poster som innehåller flest söktermer kommer att presenteras först. 
 
BCSetRankMode(mClient, "Anställda", BOCCRANK); 
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BCSetSessionInfo()  

BCSetSessionInfo(BWClient client, const BCSessionInfo_t *info)  
 
Ändra inställningar för sessionen.  
 
Parametrar:  
 BWClient client            -  Boolware klientinstans         
 const BCSessionInfo_t *info  - struktur innehållande inställningar för sessionen. 
 
I info talar man om vilka inställningar som skall gälla för sessionen. 
Den information som kan sättas för sessionen är: 
 -  om automatisk "trunkering" skall gälla 
 -  skönsvärde för "antal mellanliggande ord" vid närhetssökning 
 -  om "i ordning" skall vara aktiv vid närhetssökning 
 
För att göra funktionerna BCGetSessionInfo/ BCSetSessionInfo mindre känslig för ändringar 
(nya inställningar) finns en motsvarighet med suffixet Xml, där man förutom ovanstående 
information också kan hantera "språk" och "sökhistorik"  för en session. 
 
Returvärde:  
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
BCGetSessionInfo(), BCGetSessionInfoXml(), BCSetSessionInfoXml() 
 
Exempel: 
 Ändra så att automatisk högertrunkering gäller. 
 
BCSessionInfo_t info; 

//Hämta först nuvarande inställningar: 

BCGetSessionInfo(mClient, &info); 

info.autoTrunc = 1; 

 

// Skicka nya inställningen till Boolware Server 

BCSetSessionInfo(mClient, &info); 
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BCSetSessionInfoXml()    

BCSetSessionInfoXml(BWClient client, const char *info)    
 
Sätt sessionsinställningar med hjälp av XML.  
 
Parametrar:  
 BWClient client -  Boolware klientinstans         
 const char  *info  - buffer innehållande XML element  
 
I info talar man om vilka inställningar som skall gälla för sessionen. 
Informationen sparas i XML format. En detaljerad beskrivning av denna XML kod finns under en 
särskild rubrik, XML element för sessionsinställningar, i denna dokumentation. 
 
Returvärde:  
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
BCGetSessionInfo(), BCGetSessionInfoXml(), BCSetSessionInfo() 
 XML element för sessionsinställningar. 
 
Exempel: 
 Ändra så att sökhistorik är aktiv.  
 
char info [512]; 

strcpy(info, "<softbool><session>< queryhistory    

       all="1"/></session></softbool>"); 

BCSetSessionInfoXml(mClient, &info); 
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BCSort()  

BCSort(BWClient client, const char  *table,  
 const char *expression)    
  
Sortera framsökt mängd på innehåll i angivna Kolumner.  
 
Parametrar:  
 BWClient client      -  Boolware klientinstans         
 const char  *table  - önskad tabell   
 const char  *expression  - kolumner att sortera på 
 
expression syntax: 
<colname> [asc/desc[:nn]] [emptydata=’first/last’] [sortalias=’col1, col2’] [,] 

 
där : 
colname kolumnamnet att sortera på 
optional: 
asc/desc  stigande eller fallande; default är stigande 
:nn  sorter de första nn tuplarna för varje anrop 
emptydata first/last sätt en fiktivt sorteringsordning om det inte finns data 
                   first anger att det fiktiva sorteringsvärdet ska sorteras på ascii värdet 0 
                   last anger att det fiktiva sorteringsvärdet ska sorteras på ascii värdet 255 
  default är last 
sortalias om det inte finns data i angiven colname kan annan kolumn anges för att hämta  
  data för sortering. 
  Upp till 5, komma separerade, sorteringsaliaskolumner kan anges dvs. om col1 inte  
  innehåller data prova med nästa kolumn col2 etc. 
  Om kolumnnamnet kräver citationstecken måste dubbla citationstecken anges om  
  samma citationstecken anges som innesluter sortaliasuttrycket. Ex. 
  sortalias=""Col 1", "Col 2"" 

  sortalias="’Col 1’, ‘Col 2’" 

 
,  separerar multipla sortkolumner 
 
Utför en sortering och hämta sedan primärnycklar eller rader för resultatet. Dessa kommer nu i 
önskad sorterad ordning.  
 
Formatet på parametern expression är: kolumnnamnet följt av önskad sorteringsordning ’ASC’, 
stigande, eller ’DESC’, fallande och hantering av kolumner, som inte innehåller data; om de 
skall "sorteras" först eller sist emptydata=first/last. Avskilj kolumner med ett komma. 
Skönsvärde för sorteringsordning är ’ASC’ och kan utelämnas. Skönsvärde för emptydata är 
last och kan utelämnas. 
 
Om första kolumnen man skall sortera på är indexerad som numerisk/sträng, kan man dra nytta 
av Boolwares inkrementella Index Sort. Genom att lägga till en antalsuppgift efter 
kolumninformationen, talar man om för Boolware att endast sortera det angivna antalet poster; 
det kan vara onödigt att sortera en stor mängd poster, om man endast skall presentera de 20 
första.  
 
Formatet på parametern expression vid inkrementell sortering är:  
kolumnnamnet emptydata sorteringsordning:antal. 
 
OBS Det är endast den inkrementella Index Sorten som kan dra nytta av denna antalsuppgift.  
Vilken typ av sortering som väljs är inget som användaren bestämmer, utan Boolware väljer den 
mest effektiva sorteringen i varje enskilt fall. För detaljerad information se Kapitel 11 Boolwares  
sökspråk avsnitt "Rankning genom sortering" i Handbok Drift. 
 
Returvärde:  
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
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Exempel 1: 
Sortera framsökt mängd i tabellen "Anställda" på kolumnen "Namn" stigande och "Ålder" 
fallande. Hämta sedan primärnycklarna som finns i kolumnen ’ID’. 
 
int   rc, i, recNo, rankMode; 

float score; 

char  key [128]; 

 

// Sortera på "Namn" stigande och "Ålder" fallande 

rc = BCSort(mClient, "Anställda", "Namn, Ålder DESC"); 

 

// Hämta PK i sorterad ordning 

if(rc == SOFTBOOL_OK) 

   { 

   // Hämta PK för de första 25 posterna 

   for(i = 0; i < 25; i++) 

      { 

      BCFetchKey(mClient, "Anställda", "ID", i, key, sizeof(key), &score, &recNo, 

&rankMode); 

 

      // Lagra PK I en lista 

      pkList->Add(key); 

      } 

   } 

 
Exempel 2: 
En sökning har genererat 2.725.389 träffar och man vill se de 25 personer som har den högsta 
lönen. Sortera framsökt mängd i tabellen "Anställda" på kolumnen "Lön" fallande. Om uppgift 
om lön saknas i någon post skall denna post hamna först. Hämta sedan primärnycklarna som 
finns i kolumnen ’ID’ för de 25 första posterna. Eftersom kolumnen Lön är indexerad som 
numerisk, kan man utnyttja den inkrementella sorteringen. Ange i sorteringen att endast 25 
poster skall sorteras. 
 
Detta exempel är uppdelat i två delar: i första delen ställer man frågan och bestämmer 
sorteringsattribut, medan man i andra delen "bläddrar" i resultatmängden. Detta för att visa, att 
Boolware endast sorterar då det är nödvändigt för att spara resurser. 
 
Del 1: 
Utför sökning och bestäm sorteringsattribut: 
 
int   rc, result, i, recNo, rankMode; 

float score; 

char  key [128]; 

 

// Skicka sökfrågan 

rc = BCQuery(mClient, "Anställda", "FIND Ort:Stockholm", &result, NULL); 

 

// Sortera på "Lön" fallande; Sortera endast 25 poster 

rc = BCSort(mClient, "Anställda", "Lön emptydata=first DESC:25"); 

 

// Hämta PK i sorterad ordning 

if(rc == SOFTBOOL_OK) 

   { 

   // Hämta PK för de första 25 posterna 

   for(i = 0; i < 25; i++) 

      { 

      BCFetchKey(mClient, "Anställda", "ID", i, key, sizeof(key), &score, &recNo, 

    &rankMode); 

 

      // Lagra PK I en lista 

      pkList->Add(key); 

      } 

   } 

 
Del 2: 
 
Om man vill fortsätta och hämta posterna 75 till 100 skriver man följande:  
 
int rc, i, recNo, rankMode; 
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float   score; 

char    key [128]; 

 

// Observera att ingen ny sortering behöver göras; Boolware sorterar automatiskt de 

poster // som behöver sorteras 

 

// Hämta PK för posterna 75 - 100 i sorterad ordning 

for(i = 74; i < 100; i++) 

   { 

   BCFetchKey(mClient, "Anställda", "ID", i, key, sizeof(key), &score, &recNo, 

    &rankMode); 

   // Lagra PK I en lista 

   pkList->Add(key); 

   } 

 
Observera, att Boolware automatiskt sorterar de poster som behöver sorteras, innan hämtning 
av PK  äger rum. I detta fall sorterar Boolware posterna 26 - 100; posterna 1 - 25 sorterades i 
Del 1.  
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BCStartFetchTerm()   

BCStartFetchTerm(BWClient client, 
         const char             *table,   
 const char  *col,   
 const BCTerm_t *startTerm,   
 const bool  zoomed)    
  
Initiera Boolware Server för att hämta indextermer. 
 
Parametrar:  
 BWClient      client   - Boolware klientinstans         
 const char  *table   - önskad tabell   
 const char  *col    - önskad kolumn 
 const BCTerm_t *startTerm  - startterm/ordnummer/termtyp   
 const bool  zoomed   - TRUE om endast termer som finns i resultatet skall 
        presenteras 
 
I table anges önskad Tabell och i col specificeras den Kolumn ur vilken indextermer skall 
hämtas. 
 
Parametern col kan förses med ytterligare information: typ och ordningsföljd. Typ kan vara term 
eller count, om ingen typ anges gäller term. term innebär, att indextermer skall hämtas i 
alfabetisk ordning, medan count indikerar att indextermerna skall sorteras i frekvensordning. 
Frekvens i detta sammanhang är förekomsten i antal poster i tabellen. Ordningsföljden kan vara 
stigande, asc, eller fallande, desc. Ordningsföljd har endast mening, då typ är count; då typ är 
term presenteras indextermerna alltid i stigande ordning (bokstavsordning). Subzoom kan 
aktiveras genom att ange flera kolumner i col, separerade med parenteser mellan nivåer och 
komma inom samma nivå. Se avsnittet om subzoom i "Handbok drift". 
 
Ange var i indexträdet hämtning ska påbörjas med hjälp av startTerm. Tom sträng medför att 
första termen hämtas. Man kan ange term, termnummer eller termtyp, beroende på vilken 
indexeringsfunktion man väljer. 
 
Parametern startTerm->term kan förses med ett "underkommando", där man talar om vilken typ 
av termer man vill hämta; ord, sträng, fonetiskt etc. Dessa underkommandon överensstämmer i 
stort med underkommandon som finns i Boolware sökspråk, då man vill ställa en fråga mot en 
speciell indextyp.  
 
Giltiga underkommandon är: string(), reverse(), sound(), stem(), frequency(), searchterms(), 
case() och fuzzy(). Om underkommandot sätts till searchterms, måste det finnas en tabell, 
vilken är avsedd för sökordsstatistik. I strukturen BCTerm_t finns ett element, termType, där 
man anger indextypen, istället för att använda underkommando. I kapitlet "Execute-kommandon 
i Boolware" och kommandot "indexex" listas alla godkända typer för termType. 
 
 
Om zoomed är aktiv, TRUE, hämtas enbart termer som finns inom den framsökta mängden.  
 
I "Handbok drift" Kapitel 11 "Boolwares sökspråk" kan man läsa mer om Frekvensindex under 
avsnitt "Presentation av Frekvensindex" och under avsnitt "Sökordsstatistik" kan man läsa mer 
om sökordsstatistik. 
 
Returvärde:  
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Se även:  
 BCFetchTerm() 
 
Exempel 1: 
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Lista 25 termer med start från "Charlie" från Kolumnen ’Namn’ i Tabellen ’Anställda’. Hämta alla 
termer, som är indexerade som ord. 
 
BCTerm_t term; 

int      i = 0; 

 

// Initiera term att starta från 

strcpy(term.term, "Charlie"); 

term.termtype = 1; // Indexeringsmetod ord 

 

// Initiera hämtning av indextermer 

BCStartFetchTerm(mClient, "Anställda", "Namn", &term, false); 

 

// Hämta de 25 första termerna start från "Charlie" 

   while(i++ < 25) 

      { 

      // Hämta nästa term; avsluta om slut på termer 

      if(BCFetchTerm(mClient, &term) != SOFTBOOL_OK) 

         break; 

      print term.hits; 

      print term.term; 

      } 

 

 
 
Exempel 2: 
Lista de 25 vanligaste söktermern för perioden 11.00 - 13.00 den 16 juni 2005. Söktermerna 
skall presenteras i fallande ordning; de vanligast förekommande söktermerna presenteras först. 
Det är sökord (inte strängar) som skall hämtas. Den speciella tabellen för sökordsstatistik heter 
Sökord och kolumnen som innehåller sökorden heter Termer. 
 
BCTerm_t term; 

int      i = 0; 

 

// Initiera tidintervallet som sökord skall hämtas från 

strcpy(term.term, "searchterms(20050616 11:00..20050616 13:00)"; 

term.termtype = 1; // Indexeringsmetod ord 

 

// Initiera hämtning av indextermer 

BCStartFetchTerm(mClient, "Sökord", "Termer", &term, false); 

 

   // Hämta de 25 vanligaste sökorden under angiven period  

   while(i++ < 25) 

      { 

      // Hämta nästa term; avsluta om slut på termer 

      if(BCFetchTerm(mClient, &term) != SOFTBOOL_OK) 

         break; 

      print term.hits; 

      print term.term; 

      } 

 
 
Exempel 3: 
Lista de 25 termer som förekommer i flest poster i fallande ordning; vanligaste förekommande 
termerna först. Det är termer med indexeringsmetoden ord som skall hämtas. Tabellen, Artiklar, 
ur vilken termerna skall hämtas innehåller 10.000.000 poster. Kolumnen man är intresserad av 
heter Text och innehåller cirka 20.000.000 unika termer. För att göra hämtningen mycket 
effektivare begränsar man uttaget till att gälla termer som finns i mer än 50.000 poster. 
 
BCTerm_t term; 

int      i = 0; 

 

// Initiera hämtning av termer i frekvensordning 

strcpy(term.term, ">50000"; 

term.termtype = 1; // Indexeringsmetod ord 

 

// Initiera hämtning av indextermer; Notera, att count desc i kolumn styr typ av 

hämtning 

BCStartFetchTerm(mClient, "Artiklar", "[Text] count desc", &term, false); 

 

   // Hämta de 25 vanligaste indextermerna  
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   while(i++ < 25) 

      { 

      // Hämta nästa term; avsluta om slut på termer 

      if(BCFetchTerm(mClient, &term) != SOFTBOOL_OK) 

         break; 

      print term.hits; 

      print term.term; 

      } 

 
 
Exempel 4: 
Tag fram antalet fonetiska termer, som finns i kolumnen Namn i tabellen Företag. 
 
BCTerm_t term; 

// Initiera hämtning av antalet fonetiska termer 

strcpy(term.term, "4"); // Indexeringsmetod fonetisk 

term.termtype = 18; // Index funktion "hämta antal" termer för ett index 

 

// Notera att  

BCStartFetchTerm(mClient, "Företag", "Namn", &term, false); 

   // Hämta antalet fonetiska termer för kolumnen Namn (finns endast en entry att hämta) 

   if(BCFetchTerm(mClient, &term) != SOFTBOOL_OK) 

   print term.hits; 

   print term.term; // Här står vilken indexeringstyp det gäller 

 
Exempel 5: 
Lista 25 strängar med början från sträng nummer 12.000.  
 
BCTerm_t term; 

int      i = 0; 

 

// Initiera hämtning av termer (strängar) med start från 12.000  

strcpy(term.term, "12000"; 

term.termtype = 23; // Indexeringsmetod Sträng 

 

// Initiera hämtning av indextermer 

BCStartFetchTerm(mClient, "Artiklar", "[Text] count desc", &term, false); 

 

   // Hämta de 25 begärda strängarna  

   while(i++ < 25) 

      { 

      // Hämta nästa sträng; avsluta om slut på termer 

      if(BCFetchTerm(mClient, &term) != SOFTBOOL_OK) 

         break; 

      print term.hits; 

      print term.term; 

      } 

 
 
Viktigt: Efter införandet av funktionen SubZoom version 2.5.0.40, måste kolumnnamn 
innehållande parenteser omges av citationstecken se även Handbok drift kapitel 11 "Boolwares 
sökspråk" avsnitt "Antal träffar fördelade över ett eller flera andra värden (SubZoom)". 
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BCXmlRequest()  

BCXmlRequest(BWClient client, const char *request,  
              BCXmlReply_t *reply)    
 
Förfrågan och svar i xml-format.  
 
Parameters:  
 BWClient client   - Boolware klientinstans 
 const char  *request  - förfrågan i xml-format 
 BCXmlReply_t *reply  - pekare till xml-svar och längd på svaret 
 
Med hjälp av detta kommando kan en hel serie av olika kommandon utföras i ett och samma 
anrop till Boolware Server. Förfrågan byggs upp med hjälp av olika xml-element och dess 
attribut. Se kapitel 3 XML API för en detaljerad beskrivning av xml-elementen. 
 
Returvärde:  
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
 
Exempel: 
Hitta antal rader i tabellen "Anställda" som innehåller Bob i ’Namn’ kolumnen och Stockholm i 
’Ort’ kolumnen i databasen "Företag". Hämta fälten ’Namn’ och ’Ort’ ur de 2 första framsökta 
posterna max 50 tecken ur varje fält. 
 
int32 xmlReq[512], rc; 

BCXmlReply_t reply; 

 

// Anslut till Boolware Server med sessionsnamn ’xml’ 

BCConnect(mClient, "192.168.0.1", "xml"); 

 

//Bygg upp xml-förfrågan 

strcpy(xmlReq,  

"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\" ?> \  

<SoftboolXML_requests>\ 

  <SoftboolXML_request type=\"query\">\ 

  <open_session name=\"\" queryhistory=\"0\"/>\ 

  <database name=\"Företag\"/>\ 

  <table name=\"Anställda\"/>\ 

  <query> FIND Namn:Bob AND Ort:Stockholm </query>\ 

  <response type=\"\" href=\"\" queryhistory=\"0\">\ 

   <records from=\"1\" count=\"2\" maxchars=\"50\">\ 

    <field name=\"Namn\"/>\ 

    <field name=\"Ort\"/>\ 

   </records> </response>\ 

  </SoftboolXML_request>"); 

</SoftboolXML_requests>"); 

 

// Skicka xml-förfrågan 

rc = BCXmlRequest(mClient, xmlReq, &reply); 

 

// Reply innehåller en pekare till xml-svaret på förfrågan samt längden i bytes på 

svaret 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 

<SoftboolXML_responses> 

  <SoftboolXML_response type="query" error_code="0"> 

    <session>xml</session> 

    <records total="19" from="1" to="2" rank="no rank"> 

    <record score="1.000"> 

     <field name="Namn">Andersson Bob</field> 

     <field name="Ort">STOCKHOLM</field> 

    </record> 

    <record score="1.000"> 

     <field name="Namn">Bertilsson Bob</field> 

     <field name="Ort">STOCKHOLM</field> 

    </record></records> 

  </SoftboolXML_response> 

</SoftboolXML_responses> 
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BCXmlRequestNoResponse()  

BCXmlRequestNoResponse(BWClient client, char *request)   
  
Utför en XML förfrågan till en ansluten Boolware server utan att formatera och returnera ett 
XML- dokument. 
 
För att hämta framsökt data, skall metoden BCFetchRow användas. 
 
Parameters:  
 BWClient client   - Boolware klientinstans 
 const char  *request  - förfrågan i xml-format 
 
Returvärde:  
 -  SOFTBOOL_OK  om allt gick bra 
 -  Annars felkod 
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XML element för sessionsinställningar 

Varje session kan ha unika inställningar vad gäller:  
1. Språk 
2. Automatisk trunkering 
3. Antal mellanliggande ord vid närordssökning 
4. Om termer måste komma i specificerad ordning vid närordssökning (0 = ordning;  
 1 = ingen ordning) 
5. Tröskelvärde vid likhetssökning 
6. Om man skall använda användarskrivna Hookfunktioner för att generera söktermer  
7. Om man vill ha sökhistorik eller inte  
8. Typ av encoding tillåtna värden ANSI och UTF-8 
 
Språk kan man ställa från applikationen så att olika användare mot samma Boolware Server 
kan få meddelande etc. på "eget" språk. 
 
Automatisk trunkering innebär, att söktermer som anges "trunkeras" dvs alla termer som börjar 
på den angivna söktermen ger träff. Exempel: FIND stol ger träff på stol, stolar, stolen, stolarna 
etc. 
 
Antal mellanliggande ord vid närordssökning innebär, att man i underkommandot near kan ange 
hur många "främmande" ord som får ingå förutom de specificerade termerna. Exempel: FIND 
near(liten stuga,3,0) innebär, att två (2) ord får ligga emellan liten och stuga och ändå få träff. 
Poster som godkänns kan ha följande texter: "liten röd stuga", "stuga som är liten", "liten stuga", 
medan "liten pojke och röd stuga" ej är godkänd, eftersom det finns tre (3) "främmande" ord 
emellan de specificerade. 
 
Om termer måste komma i specificerad ordning innebär att de specificerade termerna måste 
komma i samma ordning i texten för att det skall betraktas som träff. 
Exempel: FIND near(liten stuga,2,1) ger träff i följande fall: "liten stuga", "liten röd stuga", "liten 
gammal röd stuga", medan följande fall inte ger träff: "stuga som är liten". 
 
Ett specialfall är då man vill söka som sträng:  
FIND near(liten stuga,0,1) ger endast träff, då "liten stuga" står i texten. 
 
Likhetssökning innebär att man inte söker efter enskilda termer, utan hela innehållet. Efter en 
sökning kan man få väldigt många träffar 80 - 90 % av hela databasen är vanligt. De poster som 
är mest lika referenstexten kommer att presenteras först, medan de som är minst lika kommer 
sist. De poster som presenteras sist är för det mesta inte ett dugg lika referenstexten  - kanske 
endast 0.002 -, men blir ändå framsökta. För att undvika poster som saknar likhet, kan man 
specificera ett tröskelvärde mellan 0 och 1. Alla poster som har en lägre poäng än detta 
tröskelvärde kommer ej att betraktas som träff och medtages således inte i presentationen.  
Exempel: Tröskelvärdet sätts till 0.5.  
 
FIND sim(referenstext...), ignorerar alla poster som inte har en poäng som överstiger 0.5000. 
 
Man kan genom att sätta elementet indexexit låta en användar-skriven Hook generera 
söktermer, som tillsammans med de specificerade söktermerna, utgör de söktermer som 
kommer att användas vid sökningen.  
 
Exempel: FIND SL500, om man endast söker med termer skapade av Boolware kommer endast 
poster, som innehåller SL500 att hittas; inte poster som innehåller SL 500 eller 500 SL. Med 
hjälp av en användar-skriven Hook, kan man förutom den angivna söktermen, SL500, generera 
söktermerna SL och 500, vilka sedan används vid sökningen. Eftersom man vid indexeringen 
också har skapat dessa tre söktermer kommer samtliga poster hittas, oavsett om det i posten 
står skrivet: SL500, SL 500 eller 500 SL. Sökfrågan kan dessutom skrivas på tre olika sätt och 
ändå erhålla samma poster: FIND SL500, SFIND SL 500 eller FIND 500 SL. Om man endast vill 
söka på poster som innehåller SL500, slår man bara av detta element och sökningen kommer 
endast att utföras på söktermen SL500. 
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Sökhistorik innebär att resultatet av alla sökningar mellan två FIND sparas. Inom dessa 
sökningar kan man sedan navigera med hjälp av BACK och Forward kommandona. Eftersom 
denna funktion kräver resurser från systemet kan den aktiveras eller deaktiveras efter behov. 
 
Med hjälp av encoding kan man talar man om hur kommunikationen mellan Boolware och 
applikationen skall skötas; om man anger ANSI, utgår Boolware från att allt som kommer till 
Boolware är kodat som ANSI och allt som lämnar Boolware är också kodat som ANSI. 
Motsvarande gäller för UTF-8. Om ingen encoding är satt gäller ANSI. 
 
I dokumentet Handbok Drift beskrivs funktionerna Likhetssökning, near, sim, BACK och 
FORWARD med exempel.  
 
I framtiden kan det tänkas att ytterligare inställningar tillkommer. För att på ett flexibelt sätt ta 
hand om befintliga och nya inställningar, används XML kodning. 
 
Detta XML dokument innehåller element med beskrivande namn och attribut. 
  
Följande element finns för närvarande: 
 
<softbool> 
<session name=’’ lang=’’ encoding=’’ sessiontimeout=’’ maxexecutiontime=’’ > 
 <languages/> 
  <search trunc=’’ proxgap=’’ proxorder=’’ vsmthreshold=’’ indexexit=’’ strictasis=’’ /> 
  <queryhistory all=’’ /> 
  <database name=’’ > 
   <table name=’’/> 
   </database> 
 </session> 
</softbool> 
 
Attribut för elementet session 
 name   Användarnamn enbart läs 
 lang   Aktuell vald språkkod 
 encoding  Aktuell "encoding" 
 sessiontimeout Aktuell "session timeout"  
 maxexecutiontime Aktuell maximal exekveringstid 
 
 
Data för elementet languages 
 Möjliga språkkoder separerade med blanktecken  enbart läs 
 
Attribut för elementet search 
 trunc   0 för trunkering av och 1 för trunkering på (skönsvärde 0) 
 indexexit  1 anger, att hookfunktion skall användas vid extrahering av söktermer.  
    0 anger, att endast söktermer som finns i posten skall användas  
    (skönsvärde 0) 
 proxgap    Ordavstånd för närordssökning (skönsvärde 5) 
 proxorder    Ordning för termer vid närordssökning. 0 för valfri ordning 1 för 
    angiven ordning (skönsvärde 0) 
 vsmthreshold   Lägsta tröskelvärde för likhetssökning. Ett värde mellan 0.0 – 1.0  
    (skönsvärde  
 strictasis    1 anger att jokertecknen ’*’, ’?’ ’!’ och ’#’ ska behandlas som vanliga  
     tecken vid sökning i subkommandona wordasis() och stringasis();  
     skönsvärde är 0 (inte aktivt) 
  
 
Attribut för elementet queryhistory 
 all   0 för sökhistorik avslagen eller 1 för sökhistorik på 
 
Attribut för elementet database 
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 name    Namn på aktivt Boolware Index enbart läs 
 
Attribut för elementet table 
 name    Namn på tabell för aktivt Boolware Index enbart läs 
 
Exempel: 
         1. Ange encoding UTF-8 och felmeddelanden på engelska 
         2. Sätt högertrunkering och för närord: tre ord som skall komma i ordning 
         3. Aktivera sökhistorik 
    bw_set_settings_xml($link, "<softbool> 

    <session encoding=\"UTF-8\" lang=\"en\"> 

    <search trunc=\"1\" proxgap=\"3\" proxorder=\"1\" strictasis=\"0\" /> 

    <queryhistory all=\"1\"/>  </session> </softbool>"); 
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Kapitel 3 
 XML/JSON API  

 
 
Detta kapitel beskriver i detalj hur man kommunicerar med Boolware Server via XML/JSON. I 
kapitlet beskrivs hur man på detta sätt kommer åt den funktionalitet, som beskrivs i Kapitel 2. 

Introduktion 

För att göra kommunikationen med Boolware Server än mer flexibel och enkel, tillhandahålls ett 
XML-API för XML-förfrågningar och ett JSON-API för JSON-förfrågningar. För JSON-API 
används API-funktionen execute. För fullständig beskrivning av XML/JSON API se XMLSchema 
och JSONSchema i installationskatalogen. 
 
Detta kan betraktas som ett komplement till det funktions API som beskrivs i Kapitel 2. 
 
Detta är ett strikt skriptbaserat API baserat på XML/JSON-kodning. 
 
Anropen är uppbyggda av två delar: förfrågan och svar.  
 
Förfrågan består av två delar: vad man vill göra och hur man vill ha resultatet. 
 
I förfrågans första del anger man vad man vill göra: söka via Boolware Index, lista indextermer i 
ett Boolware Index etc. 
 
I förfrågans andra del (elementet ’response’) anger man hur man vill ha resultatet: hur många 
poster, vilken post man skall starta från, i vilken ordning man vill ha posterna, om man vill ha 
sökhistorik etc. 
 
Svaret från Boolware är ett XML eller JSON-dokument, där olika element och attribut innehåller 
olika delar av resultatet. 
 
Eftersom Boolware bygger på en interaktiv hantering, är det viktigt att en användare kan 
fortsätta exempelvis med en förfining av en sökfråga med hjälp av booleanska operatorer eller 
fortsätta listning av indextermer eller resultatrader från ett tidigare anrop. 
  
Genom en unik sessions-identifikation som antingen specificeras av användaren eller också 
genereras av Boolware Server, skapas en unik session i Boolware Server. 
Sessionsidentifikationen returneras under elementet ’session’ i svarsdelen och kan sedan 
anges i attributet ’name’ under elementet ’open_session’ i en kommande förfrågan.  
 
Detta kallas en session i Boolware och innebär att en användare kan hålla en logisk 
uppkoppling mot Boolware Server trots att den fysiska uppkopplingen tas ner efter varje anrop. 
Beroende på uppkopplingar och nätverksprotokoll kan första anslutningen till datakällan ta litet 
tid. 
 
Dokumentationen är uppbyggd på följande sätt:  
1. Beskrivning av förfrågan; alla ingående element och deras attribut. Korta, ej fullständiga,  
 exempel. För komplett dokumentation på alla element, se definitionsfilen för XMLSchema  
   respektive JSONSchema. 
 
2. Beskrivning av svarsdelen; alla ingående element och deras attribut. Korta, ej  
 fullständiga, exempel. 
 
3. Fullständiga exempel hur man använder detta API i olika situationer. 
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Specifikt för anrop via "web" (http)  
WEB-servern IIS 5.0 och senare för Windows och Apache 2.x för Linux stöds, via extramoduler. 
Förfrågan följer standard HTTP protokoll med ett POST kommando (GET ignoreras och ger ett 
felmeddelande), vilket gör det enkelt att skriva effektiva skript för att ta del av Boolware:s 
sökkapacitet. 
 
Skönsinställningen för antalet xml-klienter som kan vara anslutna samtidigt är 100. Detta värde 
kan ändras via miljövariabeln bwxmlclients till önskat värde. 
 
Efter ändringen måste web-servern stoppas och startas för att ändringen skall träda i kraft. 
 
Observera:  
Alla element och attribut måste specificeras exakt som de är beskrivna i denna dokumentation; 
det är viktigt att använda versaler och gemener som det anges. 
 
Det är inte alltid nödvändigt att specificera både frågan och svaret i en förfrågan. Ibland kanske 
man bara vill ställa en sökfråga och få antalet poster som uppfyller sökkritera och sedan gå 
vidare med ytterligare frågor och i det fallet behöver man inte ange någon svarsdel (elementet 
’response’). Ibland kanske man endast vill bläddra vidare bland framsökta poster och då 
behöver man inte söka om och kan således utelämna frågedelen (elementet ’query’). 
 
Nödvändiga element  - förutom XML huvud vid en XML-request -  är: 
’SoftboolXML_requests', ’database’ och ’table’ (vid förfrågan mot Boolware Index). 
 
Gällande XML-request kan det i texter i vissa fall finnas tecken, vilka kan förväxlas med vanlig 
XML-syntax och måste kodas på speciellt sätt för att inte tolkas som specialtecken i XML. 
Dessa tecken är: ampersand (&), mindre än (<), större än (>), anföringstecken (") och apostrof 
(’). Då dessa tecken förekommer i text i såväl förfrågan som svar, måste de entitetkodas enligt 
följande: & -> &amp;, < -> &lt;, > -> &gt;, " -> &quot; och ’ -> &apos;. 
 
 
XML Schema definition Softbool_XMLRequests/Softbool_XMLResponses 
 
Vid installation av Boolware erhålls två XML-schema definitionsfiler, vilken beskriver alla 
element, som kan ingå i en XML-request respektive en XML-response till/från Boolware. Filerna  
Softbool_XMLRequest.xsd och Softbool_XMLResponse.xsd läggs i katalogen 
XMLSchema, som är en underkatalog till katalogen där Boolware klienterna finns.   
 
 
JSON Schema definition SoftboolJSON_requests/SoftboolJSON_responses 
 
Vid installation av Boolware erhålls två JSON-schema definitionsfiler, vilken beskriver alla 
element, som kan ingå i en JSON-request respektive en JSON-response till/från Boolware. 
Filerna SoftboolJSON_requests.json och SoftboolJSON_responses.json läggs i katalogen 
JSONSchema, som är en underkatalog till katalogen där Boolware-klienterna finns. 
 
Dessa två scheman är testade mot NJSONSchema (för C#) och jsonschema2pojo (för Java) för 
att generera klasser utifrån respektive scheman. Observera att alla attribut är prefixerade med 
'@' i JSON-request och JSON-response samt innehållet i ett element då attribut finns hamnar i 
elementet '#text'. 
 
För NJSONSchema (C#) behöver man justera namngivningen på variabler som genereras för 
'#text'-elementet enligt nedanstående exempel: 
 
// Dervied schema property name generator 

public class CMySharpPropertyNameGenerator : CSharpPropertyNameGenerator 

{ 

  public override string Generate(JsonProperty property) 

  { 

    var str = base.Generate(property); 
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    return str.Replace("#", "__");  // replace # (e.g. #text) to double 

underscores 

  } 

} 

 

public void RequestSchema2Classes() 

{ 

  // Read schema from file 

  var schema = JsonSchema4.FromFileAsync("SoftboolJSON_requests.json").Result; 

 

  // Setup namespace and create my own property name generator 

  var settings = new CSharpGeneratorSettings(); 

  settings.Namespace = "boolwarejsonrequest"; 

  settings.PropertyNameGenerator = new CMySharpPropertyNameGenerator(); 

 

  // Create "schema to class" generator 

  var generator = new CSharpGenerator(schema, settings);             

 

  // Generate classes 

  var file = generator.GenerateFile(); 

}   

 
Alla nedanstående exempel avser XML-requests och XML-responses men motsvarande kan 
göras med JSON-request och svar blir då skönsmässigt en array av JSON-response. En viktig 
sak är vilken kodning som används i förfrågan. I XML finns det en XML-header som anger detta 
t.ex. 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> vilket anger att hela förfrågan är 

kodad i "ISO-8859-1" vilket också är skönsvärdet för en XML-förfrågan. I en JSON-förfrågan är 
skönsvärdet för kodningen "UTF-8". Detta kan anges med ett attribut på första elementet i 
frågan som heter '@encoding', om det inte är "UTF-8".  
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Förfrågan 

XML 
 
Varje förfrågan måste inledas med ett standard XML huvud: 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

 

Endast UTF-8 och iso-8859-1 är godkända som encoding. Förfrågan och Svar har alltid 
samma encoding.  
 
En förfrågan är uppbyggd av XML. Översiktlig struktur: 
 
<SoftboolXML_requests> 

  <SoftboolXML_request type=query/execute/index/metadata> 

  <dtdref type= name= sysid= pubid= > 

    <open_session name=(string)> 

    <database name=(string) dsn=(string)> 

    <table name=(string)> 

 

    <index field= start_position= max_terms=(int) zoom=(yes/no) type= > 

    <query [flow=(name)] [qtime=0/1]> 

      <(fieldname)>text</(fieldname)> / (QL-string) 

    </query> 

    <metadata database= table= field= > 

    <execute></execute> 

 

    <response type= href= queryhistory=1/0 [raw= fieldsep= rowsep= quotes=]> 

      <sort expression=(string)> 

      <records from=(int) count=(int) rank=(int) maxchars=(int)> 

        <field name=(string) formula=(string)/> 

      </records> 

    <simvectors from=(int) count=(int) content= /> 

    <statistics column= group= onall= getallvalues= > 

    </response> 

 

    <flow> 

    ... 

    </flow> 

  </SoftboolXML_request> 

  <SoftboolXML_request type=query/execute/index/metadata> 

  ... en annan förfrågan 

  </SoftboolXML_request> 

</SoftboolXML_requests> 

 
Förteckning över befintliga XML-element i en förfrågan finns i filen Softbool_XMLRequest.xsd, 
vilken beskrivs ovan. 
 
 
JSON 
 
Endast UTF-8 och iso-8859-1 är godkända som encoding.  
En förfrågan är uppbyggd av JSON. Översiktlig struktur: 
 
{ 

    "@encoding": "iso-8859-1", 

    "SoftboolJSON_request": [ 

      { 

        "@type": "query/execute/index/metadata", 

        "dtdref": { 

          "@type": "", 

          "@name": "", 

          "@sysid": "", 

          "@pubid": "" 

        }, 

        "open_session": { 
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          "@name": "(string)" 

        }, 

        "database": { 

          "@name": "(string)" 

        }, 

        "table": { 

          "@name": "(string)" 

        }, 

        "index": { 

          "@field": "", 

          "@start_position": "", 

          "@max_terms": "(int)", 

          "@zoom": "(yes/no)", 

          "@type": "" 

        }, 

        "query": { 

          "@flow": "(name)", 

          "@qtime": "0/1", 

          "#text": "" 

        }, 

        "metadata": { 

          "@database": "", 

          "@table": "", 

          "@field": "" 

        }, 

        "execute": { 

          "#text": "" 

        }, 

        "response": { 

          "@type": "", 

          "@href": "", 

          "@queryhistory": "1/0", 

          "@fieldsep": "", 

          "@rowsep": "", 

          "@quotes": "", 

          "sort": { 

            "@expression": "(string)" 

          }, 

          "records": [{ 

            "@from": "(int)", 

            "@count": "(int)", 

            "@rank": "(int)", 

            "@maxchars": "(int)", 

            "field": [{ 

              "@name": "(string)", 

              "@formula": "(string)" 

            }] 

          }], 

          "simvectors": { 

            "@from": "(int)", 

            "@count": "(int)", 

            "@content": "" 

          }, 

          "statistics": [{ 

            "@column": "", 

            "@group": "", 

            "@onall": "", 

            "@getallvalues": "" 

          }] 

        }, 

        "flow": { 

          ... 

    } 

      }, 

      { 

        "@type": "query/execute/index/metadata" 

  

         ... en annan förfrågan 
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      } 

    ] 

} 

 
Förteckning över befintliga JSON-element i en förfrågan finns i filen 
SoftboolJSON_requests.json, vilken beskrivs ovan. 
 

Vad skall utföras 

 
I denna del av förfrågan talar man om vad som skall utföras i Boolware Server. Följande 
element kan användas: ’SoftboolXML_request/SoftboolJSON_request’, ’open_session’, 
’close_session’, ’database’, ’table’, ’index’, ’query’ och ’execute’. 

Flera exemplar av förfrågan 

 
Under ett ’SoftboolXML_requests' eller en array av 'SoftboolJSON_request’ element kan man 
ha flera exemplar av förfrågan. Se exempel i slutet av detta kapitel. 

Typ av förfrågan 

 
Det finns olika typer av förfrågningar, vilka anges i attributet ’type’ i elementet 
’SoftboolXML_request/SoftboolJSON_request’. 
De tillåtna typerna är: 
 Typ  Förklaring 
 query  Antingen en sökfråga specificerad med QL-syntax (se Boolware sökspråk), 
   eller en vattenfallsökning. 
 execute Åtföljs av andra kommandon. 
 index  Erhåller en lista av indextermer från Boolware. 
 metadata Hämta metadata om databaser, tabeller och fält. 
 
 
Till exempel: 
<SoftboolXML_request type="query"> 

</SoftboolXML_request> 

 
Om typen är ’query’ eller ’index’, måste följande information anges: 
<open_session name="anv1"/> 

<database name="db1"/> 

<table name="tab1"/> 

<query [resultbitmap="name"] [type="flow"]> söksträng </query> 

...   eller   ... 

<index> </index> 

 
 
Om typen är ’execute’ måste följande information anges: 
<open_session name="anv1"/> 

 
Om typen är ‘metadata’ måste följande information anges: 
<open_session name="anv1"/> 

<metadata database="" table="" field=""/> 

 
Då query type är flow (type=’flow’), finns en utförlig beskrivning med exempel i Kapitel 4 
"Flödesfrågor". 
 

Sökfrågor 

 
Här följer ett exempel på en relativt enkel sökfråga. Sökning på namn som låter som "karlson" 
samt postnummer "11230". 
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<SoftboolXML_request type="query"> 

<database name="db1"/> 

<table name="tab1"/> 

<query> 

FIND "namn":sound(karlson) and "postnr":11230 

</query> 

</SoftboolXML_request> 

 

Öppna en session 

En uppkoppling mot Boolware Server kallas en session.  
 
I elementet ’open_session’ kan flera attribut anges: ’name’, ’autotrunc’, ’server’, ’terminate’, 
’lang’, ’queryhistory’, ’setsearch’, ’querylimvalue’ och ’indexexit’. 
 
name: 
Det värde som anges i attributet ’name’ skall vara unikt för att vara säker på att man vid nästa 
anrop till Boolware Server erhåller samma session. Om inget värde anges i detta attribut, 
skapar Boolware Server en unik sessionsidentifikation, vilken skall användas vid fortsatta anrop 
för denna session. Detta attribut har endast effekt om xmlklienten körs som extension till 
Apache 2.x eller IIS. I andra klienter är det funktionen connect() som avgör sessionsnamnet. 
 
autotrunc: 
Detta attribut sätts till "1", om söktermerna i efterföljande frågor skall "trunkeras". Med 
"trunkeras" menas, att man söker på alla termer som börjar som den angivna söktermen. Värdet 
"0" i detta attribut anger att exakt sökning på de specificerade söktermerna utförs. Om inget 
värde anges, antas "0". 
 
server: 
I detta attribut kan man ange ett namn eller en nätverksadress till en dator i nätverket på vilken 
den aktuella Boolware Server finns. Om inget värde anges, används det som är specificerat i 
miljövariabeln ’SERVER_NAME’. Detta attribut har endast effekt om xmlklienten körs som 
extension till Apache 2.x eller IIS. I andra klienter är det funktionen connect() som avgör till 
vilken Boolware server som anslutningen görs. 
 
terminate: 
I detta attribut talar man om vad som skall hända med sessionen i Boolware Server efter denna 
förfrågan. Om "1" anges, kommer sessionen försvinna ur Boolware Server och alla tidigare 
frågor går förlorade. Om inget värde anges, kommer "0" att gälla och fortsatta anrop mot 
tidigare resultat kan utföras. Detta attribut har endast effekt om xmlklienten körs som extension 
till Apache 2.x eller IIS. I andra klienter är det funktionen disconnect() som kopplar ner 
klientförbindelsen, dock stänger Boolware server sin förbindelse om terminate sätts till "1". 
 
lang: 
I detta attribut finns det en möjlighet att ange en språkkod för att få felmeddelanden på önskat 
språk. Språkkoden följer Internet-standard; ’en’ för engelsk, ’sv’ för svensk etc. Det måste 
naturligtvis finnas en motsvarande felmeddelandefil softboolmsg.xx. Om inget anges i detta 
attribut, kommer ’en’ att gälla. I leveransen ingår två felmeddelandefiler: engelsk och svensk. 
 
queryhistory: 
Sökhistoriken innefattar samtliga sökningar från senaste FIND kommandot. I Sökhistoriken kan 
man navigera med hjälp av kommandona BACK och FORWARD. Om inget anges i detta 
attribut, kommer ingen Sökhistorik att aktiveras. Om "1" anges, är sökhistorik aktiv. 
 
setsearch: 
Aktivera eller deaktivera setsökning. Setsökning innebär att varje sökfråga sparas automatiskt 
med namn "S1", "S2"… "Sn" och kan användas i Boolwares sökspråk. Dessa kan listas med 
hjälp av elementet ’execute’ se avsnitt "Setsökning". 
Setsökning är resurskrävande och bör inte aktiveras i onödan.   
Om "1" anges, aktiveras setsökningen, skönsinställning är inte aktiv. 
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querylimvalue: 
Sätter ett globalt gränsvärde vilket skall användas av underkommandot querylim. Om antalet 
träffar för en term i ett sökuttryck återfinns i fler poster än detta gränsvärde, kommer denna term 
att ignoreras i sökningen (hanteras som ett stoppord). Detta globala gränsvärde kan temporärt 
ändras mha setqueryoptions eller genom att ange ett nytt värde i querylim-sökningen. Efter den 
aktuella frågan gäller det globala gränsvärdet.  
 
indexexit: 
Anges, om man vill använda någon av de befintliga insticksmodulerna för indexering vid frågor. 
Tre standard insticksmoduler för indexering leverera med Boolware: Split, Shrink och 
LinkWords. En mer utförlig beskrivning hur och när dessa insticksmoduler skall användas finns i 
hjälpen till Boolware manager. 
 
För att stänga en session används elementet ’close_session’ med attributet ’name’. I ’name’ 
skall den sessionsidentifikation anges, som erhölls i ’session’ elementet i svaret. 
<open_session name="anv1" autotrunc="1" server="srv1" terminate="0" lang="sv" 

queryhistory="1"> </open_session> 

<close_session name="anv1"> </close_session> 

Automatisk trunkering önskas, sessionen skall hållas öppen i Boolware Server, felmeddelanden 
på svenska samt sökhistorik skall vara aktiv. 
 

Specificera databas 

 
Det aktuella Boolware Index man vill söka i anges i attributet ’name’ i elementet ’database’.  
<database name="db1" > </database> 

Ange tabell 

 
Den tabell som skall ingå i sökningen anges i attributet ’name’ i elementet ’table’.  
<table name="tab1"> </table> 

Hämta indextermer 

 
Typen ’index’ i elementet ’SoftboolXML_request/SoftboolJSON_request’ i förfrågan anger, att 
man vill hämta indextermer. 
 
Svaret från denna förfrågan är de sökbara termer som finns i den specificerade kolumnen. 
Under elementet ’record’ finns följande attribut: ’field’, ’total’, ’allixtypeterms’,’resultixtypeterms’, 
’ixtypeterms’, ’zoom’, 'statistics', ’numeric’ och 'totdocs'. 
 
I attributet ’field’ erhålls namnet på den kolumn, som man har hämtat indextermerna ur. 
Attributet ’field’ kan förses med ytterligare information: presentationstyp och ordning. Två olika 
presentationstyper finns: term (skönsvärde), då termerna skall presenteras i alfabetisk ordning 
samt count, då man vill ha index presenterat i frekvensordning (antal förekomster). Det finns två 
ordningar: asc (stigande) och desc (fallande). Om ingen ordning anges används stigande. 
 
I attributet ’total’ erhålls hur många indextermer det finns i svaret (antalet begärda max_terms, 
eller ett lägre antal, om det inte finns max_terms termer). 
 
Om man har begärt att få totala antalet indextermer för alla indextyper, erhålls detta i attributet 
'allixtypeterms'.  
 
Om man har begärt att få totala antalet indextermer för angivna indextypen, erhålls detta i 
attributet ’resultixtypeterms’. Denna uppgift anger hur många termer det finns totalt för denna 
indextyp. Om man har angivit ’zoom’ (se nedan) i sin förfrågan, erhåller man totala antalet 
indextermer i det aktuella resultatet, annars det totala antalet indextermer för den angivna 
indextypen inom aktuell kolumn. 
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I attributet ’ixtypeterms’ erhåller man alltid det totala antalet indextermer för den angivna 
indextypen inom aktuell kolumn. Om man inte har angett ’zoom’, kommer alltså 
’resultixtypeterms’ och ’ixtypeterms’ att anta samma värde. 
 
I attributet ’zoom’ erhåller man "yes", om ’zoom’ har angivits i förfrågan. 
 
I attributet 'statistics' får man den begärda statistiska metoden (sum, max, min, mean/avg). 
 
I attributet ’numeric’ erhåller man "yes", om den aktuella kolumnen innehåller numerisk data. 
 
I attributet 'totdocs' erhåller man det totala antalet poster i den aktuella tabellen, om man begärt 
det i förfrågan genom att sätta 'totdocs' till "yes". 
 
Under elementet ’records’ kommer sedan ett element 'record' för varje term. Följande attribut 
finns för elementet ’record’: ’term’, ’count’, ’tothits’, ’termnumber’, ’abstermnumber’ och 
'selected'. 
 
I attributet ’term’ erhålls den aktuella indextermen; erhålls alltid. 
 
I attributet ’count’ erhålls antalet poster, som denna indexterm förekommer i. Om attributet 
’zoom’ har angetts vid förfrågan erhålls antal poster i det aktuella resultatet, annars anger 
antalet antal poster i hela indexet. Detta attribut är alltid ifyllt. 
 
I attributet ’tothits’ erhålls alltid antal poster, som indextermen förekommer i aktuell indextyp 
inom hela indexet. Om man inte har angett ’zoom’ kommer alltså ’count’ och ’tothits’ att anta 
samma värde. Om man önskar detta attribut, måste man ange det i sin förfrågan. 
 
I attributet ’termnumber’ erhålls ordningsnumret på den aktuella termen i det senaste resultatet, 
medan attributet 'abstermnumber' innehåller det absoluta termnumret. Detta innebär, att 
'termnumber' är ett tal mellan 1 och antalet termer, som ingår i det aktuella resultatet, medan 
’abstermnumber’ alltid har samma värde oavsett: resultat, 'start_position', 'zoom' och 'order'. Om 
ingen 'zoom' och 'order' är stigande, kommer ’termnumber’ och ’abstermnumber’ att vara lika. 
 
I index förfrågan finns bland annat följande attribut: ’field’, ’max_terms’, ’start_position’, ’type’, 
’zoom’, ’zoomresult’, ’tothits’, ’continuation’, ’allixtypeterms’ ,’resultixtypeterms’ ,’ixtypeterms’, 
’statistics’, ’order’, ’termnumber’, ’freqtype’, 'freqlimits', ’sepgroups’, ’keepzeroterms’, 
'skipgeneratedterms', 'selected', 'totdocs', 'reportaction', 'reporttemplatename', 
'levelformaxrecords', och 'maxrecords'. 
 
I vissa attribut  - ’field’, ’type’, ’start_position’, max_terms’, ’zoomresult’, ’statistics’, ’order’ och 
’freqtype’, 'reporttemplatename', 'levelformaxrecords', 'reportaction'  och 'maxrecords'  -  skall 
man ange värden, medan andra attribut  - ’zoom’,’tothits’, ’allixtypeterms’, ’resultixtypeterms’, 
’ixtypeterms’, ’termnumber’, ’sepgroups’, ’keepzeroterms, ’continuation’, 'skipgeneratedterms' 
och 'selected' -  aktiveras med "yes". 
 
Det enda attributet som måste anges är: ’field’, vilket talar om vilken kolumn, som 
indextermerna skall hämtas från. 
 
Attributet ’type’ talar om inom vilken indexeringstyp (ord, sträng, fonetisk etc.), som termerna 
skall hämtas. Även andra funktioner kan styras i denna parameter (en fullständig beskrivning av 
de typer, som kan förekomma finns i Kapitel 1 "Execute-kommandon till Boolware" och sektion 
"indexex")  
 
I attributet ’start_position’ kan man ange var i det aktuella indexet man vill starta. Om man anger 
ett ord eller början på ett ord, kommer hämtning av indextermer starta så nära det angivna ordet 
som möjligt. Man kan som ’start_position’ också ange ett ordningsnummer, vilket innebär, att 
hämtning av indextermer börjar från det angivna ordningsnumret. För att avgöra huruvida det är 
ett ordningsnummer eller ett ord (ett ord kan vara en siffra), specificerar man rätt ’type’. Alla 
förekommande värden i ’type’ finns specificerade nedan. Om attributet ’start_position’ 
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utelämnas eller anges som tomma strängen, kommer hämtning av termer starta från början eller 
från slutet, beroende på attributet ’order’. 
 
Attributet ’max_terms’ anger hur många indextermer man vill erhålla. Om attributet ’max_terms’ 
utelämnas, kommer 50 termer att hämtas. Maximalt antal termer man kan hämta i ett anrop är 
30.000. Om fler index termer önskas, använd attributet ’continuation’. 
 
Genom att ange attributet ’zoom’ hämtas endast termer, som finns med i ett specificerat result. 
Alla övriga attribut fungerar på samma sätt, som då man hämtar indextermer från "hela" indexet. 
 
Attributet ’zoomresult’ är direkt kopplat till attributet ’zoom’. Om ’zoom’ anges, men inget anges i 
attributet ’zoomresult’, kommer det aktuella resultatet från senaste sökningen användas. Man 
kan ange ett tidigare sparat result eller scratch, vilket innebär, att man använder det resultat, 
som finns sparat i det aktuella namngivna scratch-resultatet. För att erhålla resultatet från ett 
namngivet scratch-resultat, t.ex. 'adress',  skriver man: zoomresult="scratch(adress)". 
 
Attributet ’tothits’ är mest användbart i samband med attributet ’zoom’. I detta fall erhåller man 
antalet förekomster i det aktuella resultatet i ’count’, medan antalet förekomster i hela indexet 
erhålls ’tothits’ för varje hämtad indexterm. Om inte 'zoom' är angivet, är det samma värdet i 
'count' och 'tothits'. 
 
Med hjälp av attributet ’allixtypeterms’ anger man att man önskar totala antalet indextermer för 
alla indextyper. 
 
Med hjälp av attributet ’resultixtypeterms’ anger man att man önskar totala antalet indextermer 
för den aktuella typen (anges i 'type'). Om 'zoom' är aktiverad, räknas endast ord som 
förekommer i det aktuella resultatet. 
 
Med hjälp av attributet ’ixtypeterms’ anger man att man önskar totala antalet indextermer för 
den aktuella indextypen i den specificerade kolumnen. Om man inte har angivit ’zoom’, kommer 
’resultixtypeterms’ och ’ixtypeterms’ innehålla samma värde. 
 
I attributet ’statistics’ anger man, om man vill ha statistik på den lägsta nivån i en subzoom 
förfrågan. Följande statistik kan erhållas: sum (summan av alla värden), max (det högsta 
värdet), min (det lägsta värdet) samt mean/avg (medelvärdet). 
 
I attributet ’order’ anger man, om man skall hämta indextermerna i stigande eller fallande 
ordning. Värdet i ’order’ skall vara ’asc’ för stigande och ’desc’ för fallande. Om attributet ’order’ 
utelämnas, hämtas indextermerna i stigande ordning. 
 
I attributet ’termnumber’ anger man, om man vill erhålla ordningsnumret för de hämtade 
indextermerna. Om detta attribut är aktiverat, erhåller man två värden: ’termnumber’ och 
’abstermnumber’. ’abstermnumber’ är alltid detsamma och anger den aktuella termens 
ordningsnummer inom den totala indextypen, medan ’termnumber’ är det aktuella 
ordningsnumret inom den senaste frågan (om man inte angett 'zoom', blir dessa två värden 
alltid desamma). 
 
I attributet ’freqtype’ anger man vilken ’type’ (ord, sträng, fonetisk etc.) man avser, då man skall 
sortera indextermerna på förekomst i stället för i bokstavsordning (type="14). 
 
I attributet 'freqlimits' anger man ett villkor för vilka termer man vill extrahera, då man sorterar 
termer på förekomst (type="14"). "). Villkoret kan vara: < (mindre än), > (större än) eller = (lika 
med) ett antal poster termen måste förkomma. Exempel freqlimits=&gt;100000, betyder att 
endast termer, som förekommer i mer än 100.000 poster, kommer att extraheras. 

 
Om attributet ’sepgroups’ är aktiverat, innebär det att man skall skilja på indextermer, som ingår 
i det aktuella resultatet och de termer, som inte ingår i det aktuella resultatet. Först skall alla 
indextermer som ingår i det aktuella resultatet hämtas och därefter skall de termer, som inte 
ingår i resultatet hämtas. Jämför detta attribut med ’keepzeroterms’, där alla termer  - de som 
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ingår i resultatet och de som inte ingår i resultatet - presenteras i alfabetisk ordning. Denna 
funktion kan endast användas då ’zoom’ är aktiverat. 
 
Om attributet ’keepzeroterms’ är aktiverat, innebär det att alla termer hämtas i alfabetisk 
ordning. De termer om ingår i resultatet erhåller antalet förekomster i hitcount, medan hitcount 
för de termer, som inte ingår i resultatet sätts till noll. Jämför detta attribut med ’sepgroups’, där 
de termer, som ingår i resultatet och de som inte ingår i resultatet presenteras i olika grupper. 
Denna funktion kan endast användas då ’zoom’ är aktiverat. 
 
Observera: 
Attributen ’sepgroups’ och ’keepzeroterms’ kan inte vara aktiva samtidigt. Om så är fallet erhålls 
ett felmeddelande. 
 
Attributet ’continuation’ innebär, att man fortsätter från den senaste hämtade indextermen. 
 
Läs mer om vilka värden som finns för attributet ’type’ i kapitlet "Execute-kommandon till 
Boolware" och kommandot "indexex". 
 
Hämta maximalt 10 indextermer från kol1 med start från term D. Endast strängar skall hämtas 
och endast sådana som finns i poster som ingår i resultatet. 
<index field="Ort" start_position="D" max_terms="10" zoom="yes" type="2" 

tothits="yes">  

</index> 

Svaret: 
<records field="ort" total="10" zoom="yes"> 

<record term="DALARÖ" count="2" tothits="116"/> 

<record term="DALBY" count="3" tothits="182"/> 

<record term="DALS LÅNGED" count="1" tothits="59"/> 

<record term="DALSJÖFORS" count="3" tothits="156"/> 

<record term="DALSTORP" count="3" tothits="52"/> 

<record term="DANDERYD" count="44" tothits="1407"/> 

<record term="DEGERFORS" count="5" tothits="188"/> 

<record term="DEJE" count="1" tothits="86"/> 

<record term="DELSBO" count="1" tothits="124"/> 

<record term="DIÖ" count="2" tothits="42"/> 

</records> 

 
 
Hämta det maximala antalet anställda fördelade på orter i ett framsökt resultat. 
<index field="Ort([Antal anställda])" max_terms="12" statistics="max"/> 

</index> 

Svaret: 
<records field="ort([Antal anställda])" total="108" statistics="max"> 

<record term="ort" count="-1"/> 

<record term="STOCKHOLM" count="64363"/> 

<record term="Antal anställda" count="-1"/> 

<record term="99876" count="1"/> 

<record term="ort" count="-1"/> 

<record term="ÖREBRO" count="5157"/> 

<record term="Antal anställda" count="-1"/> 

<record term="1555" count="1"/> 

<record term="ort" count="-1"/> 

<record term="KALMAR" count="2479"/> 

<record term="Antal anställda" count="-1"/> 

<record term="678" count="1"/> 

</records> 

 
 

Attribut för "Utökad statistik mellan flera Boolware 
index". 
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Om attributet 'skipgeneratedterms' är aktiverat, kommer alla strängar, som genererats av en 
insticksmodul att hoppas över.  
 
Attributet 'selected' talar om, att man vill ha de termer som var "markerade" vid senaste 
reportaction='close', skall få attributet 'selected' för varje term satt till "yes" (markerat) eller "no" 
(inte markerat). Om attributet 'selected' är utelämnat eller om det sätts till "no", kommer inte 
något 'selected' visas för de hämtade termerna. 
 
Attributet 'reportaction' skall innehålla en av tre åtgärder: 'open', 'close' eller 'save' . 
Värdet 'open' innebär, att man öppnar ett index i taget i den angivna rapportmallen ("analysen") 
och läser in korresponderande filer, som talar om vilka termer, som var markerade vid senaste 
'close'. Begärt antal termer hämtas för alla index, som ingår i rapportmallen ("analysen"). Om 
'selected' är aktiverad, kommer varje term för aktuellt index att förses med attributet 'selected', 
som är "yes", om termen var markerad vid reportaction='close', annars sätts 'selected' till "no". 
Det skall vara ett anrop för varje ingående index. Värdet 'close' stänger ett index i taget för den 
för den aktuella rapportmallen ("analysen") och sparar markerade termer i minnet. Värdet 'save' 
sparar de markerade termerna för all index i en fil för senare bruk (nästa gång man gör 
reportaction="open" för denna rapport) 
 
Attributet 'reporttemplatename' anger vilken rapportmall ("analys") som avses. 
 
I attributet 'levelformaxrecords' anger man vilken nivå, som endast skall innehålla 'maxrecords' 
antal poster. Oftast är det lägsta nivån  - den nivå, där den begärda 'statistics' utförs -, som 
endast skall innehålla exempelvis de 5 "bästa" värdena. 
 
Attributet 'maxrecords' talar om hur många poster man maximalt tillåter på nivån 
'levelformaxrecords'. 
 
 
Nedan följer ett exempel på de poster, som genereras vid användandet av rapportmallar. 
Meningen är, att posterna skall används, som input till program, som kan presentera statistik 
grafiskt.  
 
Exempel 1: 
Tabellen Företag innehåller geografisk och ekonomisk information om svenska företag. En 
rapportmall, OrtNamnOms, har skapats och innehåller följande information: Första dimension: 
Ort, Andra dimension: Företagsnamn och Kolumn för aggregering: Omsättning. Man vill ha 
"statistik" för omsättning per företag inom ort. I nedanstående exempel har man valt att 
aggregera mot aktuellt resultat (zoom=yes) och den statistiska metoden är summa (sum). För 
att endast erhålla de tre "bästa" företagen från de orter, som har störst omsättning sätter man 
maxrecords=3. I detta exempel är man endast intresserad av företag, som finns i städerna: 
Stockholm, Göteborg och Malmö. 
 
Förfrågan ser ut enligt följande: 
<?xml version="1.0" encoding="ANSI"?> 

<SoftboolXML_requests> 

  <SoftboolXML_request type="query"> 

  <open_session name=""/> 

  <database name="Företag"/> 

  <table name="Företag"/> 

  <query>FIND Ort:Stockholm OR Göteborg OR Malmö</query> 

  <response/> 

  </SoftboolXML_request> 

 

  <SoftboolXML_request type="index"> 

  <database name="Företag"/> 

  <table name="Företag"/> 

  <index 

    field="Ort(Företagsnamn(Omsättning))" zoom="yes" type="2"  

 max_terms="36" statistics="sum"  

skipgeneratedterms="yes" reporttemplatename="OrtNamnOms" 

levelformaxrecords="3" maxrecords="3"> 

  </index> 
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  </SoftboolXML_request> 

</SoftboolXML_requests> 

 
Följande svar erhålls: 
<records field="Ort(Företagsnamn(Omsättning))" total="36" zoom="yes" 

statistics="sum"> 

<record term="Ort" count="-1" level="0"/> 

<record term="STOCKHOLM" count="1" level="0"/> 

<record term="2809001015" count="1" level="0"/> 

<record term="Företagsnamn" count="-1" level="1"/> 

<record term="TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON" count="1" level="1"/> 

<record term="185581000" count="1" level="1"/> 

<record term="Företagsnamn" count="-1" level="1"/> 

<record term="AB ELECTROLUX" count="1" level="1"/> 

<record term="118629000" count="1" level="1"/> 

<record term="Företagsnamn" count="-1" level="1"/> 

<record term="ABB NORDEN HOLDING AB" count="1" level="1"/> 

<record term="83831000" count="1" level="1"/> 

<record term="Ort" count="-1" level="0"/> 

<record term="GÖTEBORG" count="1" level="0"/> 

<record term="1159477948" count="1" level="0"/> 

<record term="Företagsnamn" count="-1" level="1"/> 

<record term="AB VOLVO" count="1" level="1"/> 

<record term="212936000" count="1" level="1"/> 

<record term="Företagsnamn" count="-1" level="1"/> 

<record term="VOLVO PERSONVAGNAR HOLDING AB" count="1" level="1"/> 

<record term="186812000" count="1" level="1"/> 

<record term="Företagsnamn" count="-1" level="1"/> 

<record term="VOLVO PERSONVAGNAR AB" count="1" level="1"/> 

<record term="83517000" count="1" level="1"/> 

<record term="Ort" count="-1" level="0"/> 

<record term="MALMÖ" count="1" level="0"/> 

<record term="315490928" count="1" level="0"/> 

<record term="Företagsnamn" count="-1" level="1"/> 

<record term="SKANSKA CENTRAL EUROPE AB" count="1" level="1"/> 

<record term="56462000" count="1" level="1"/> 

<record term="Företagsnamn" count="-1" level="1"/> 

<record term="SYDKRAFT AB" count="1" level="1"/> 

<record term="14856000" count="1" level="1"/> 

<record term="Företagsnamn" count="-1" level="1"/> 

<record term="SVEDALA INDUSTRI AB" count="1" level="1"/> 

<record term="14442000" count="1" level="1"/> 

</records> 

 
Svaret skall tolkas på följande sätt: 
'term'   är den aktuella "termen". Om 'count' är -1, är den aktuella termen kolumnnamnet.  
  I den aggregerade kolumnen  - i detta fall -  omsättning, anges det aggregerade  
  värdet  - i detta fall -  summan. 
'count'  om 'count' är -1 betyder det att aktuell 'term' är Kolumnnamn, annars antalet  
  förekomster för den aktuella termen. 
'level'  är den aktuella "nivån". Nivån anger den hierarkiska ordningen på fälten, som  
  angivits i 'field'. Högsta nivå (första fältet) är 0 (noll). 
 
Varje komplett post på en nivå består av ett antal poster.  
 
Detta är posterna för nivå 0: 
I den första posten skall det, som finns i 'term', tolkas som Kolumnnamn för den aktuella nivån, 
eftersom count=-1. I detta fall är kolumnnamnet Ort. 
 
Den andra posten innehåller den aktuella termen och dess räknare för denna nivå; i detta fall är 
termen Stockholm och det finns endast en (count=1) Ort Stockholm. 
 
I den tredje posten finns det aggregerade värdet  - i detta fall summan -  av all Omsättning i alla 
företag i Stockholm.  
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Detta är posterna för nivå 1 under den aktuella nivå 0 (Ort är Stockholm): 
I den första posten skall det, som finns i 'term', tolkas som Kolumnnamn för den aktuella nivån, 
eftersom count=-1. I detta fall är kolumnnamnet Företagsnamn. 
 
Den andra posten innehåller den aktuella termen och dess räknare för denna nivå; i detta fall är 
termen "TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON" och det finns endast ett (count=1) företag som 
heter detta i Stockholm. 
 
I den tredje posten finns det aggregerade värdet  - i detta fall summan -  av Omsättning i alla 
företag som heter "TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON". I detta fall är det bara ett företag 
med detta namn och den aggregerade summan är det företagets omsättning. 
 
Eftersom man angivit, att man endast vill ha de tre "bästa" företagen (de med mest omsättning), 
kommer endast: " TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON", " AB ELECTROLUX" och " ABB 

NORDEN HOLDING AB" för orten Stockholm att presenteras. 
 
Därefter kommer de tre "bästa" företagen för orten Göteborg och sist de tre "bästa" företagen 
för orten Malmö. 
 
 
Då man i sin applikation presenterar "statistik" grafiskt, kan det vara bekvämt att söka via 
Boolware index i stället för att söka på "normalt" sätt via sökformulär. 
 
I ett sökformulär visar man vanligtvis de sökbara kolumnerna (fälten) och låter slutanvändaren 
fylla i sökargument i de olika fälten. När man söker via index, presenterar man innehållet i de 
index, som motsvarar fälten i sökformuläret. Användaren markerar nu termer i ett index och 
applikationen skall då visa innehållet i övriga index, som motsvarar träffarna för de markerade 
termerna; "zoomar" innehållet i de olika indexen mot det aktuella "resultatet". 
 
Antag att vi har fyra index, som vi vill använda för detta ändamål: Län, Ort, Företagsnamn och 
Omsättning. I utgångsläget presenteras de första N (till exempel 20) termerna i varje index. När 
man sedan markerar exempelvis Kalmar län i indexet Län, kommer endast orter, som finns i 
Kalmar län, att visas i indexet ort. Vidare kommer endast företagsnamn inom Kalmar län att 
visas i indexet Företagsnman. I indexet Omsättning kommer endast omsättningar, som finns i 
Företag i Kalmar län att presenteras. Varje term i de olika indexen kan också förses med 
antalsuppgifter. Två uppgifter kan erhållas: antalet förekomster för den aktuella termen i det 
senaste resultatet erhålls alltid samt antalet i hela förekomster för den aktuella termen i hela 
tabellen, om tothits är aktiverat. 
 
Man kan nu fortsätta att markera ytterligare län i indexet Län och på så vis öka antalet termer i 
de övriga indexen (motsvarar operatorn OR), eller man kan markera termer i de övriga indexen 
och på så vis minska antalet termer i alla index (motsvarar operatorn AND). I stället för att 
endast presentera termer, som ingår i det aktuella resultatet, kan man välja ett attribut 
(sepgroups) så att alla termer, som ingår i det aktuella resultatet sorteras först och alla övriga 
termer sorteras efter de "funna" termerna. 
 
Nedan följer ett exempel på XML förfrågningar: 
Exempel 2: 
Man har i detta fall i indexet Län markerat Gotlands län (andra termen i detta index) och vill ha 
termer, som förekommer i resultatet presenterade först i de övriga indexen. Man kan använda 
underkommandot searchviaindexnogen, då man söker efter Gotlands län. Detta kommando 
innebär, att man söker via det aktuella indexet (Län) och söker på den andra termen (Gotlands 
län). 
 
Alla index "zoomas" mot detta resultat och de termer som finns med i resultatet presenteras 
först i varje index följt av termer, som inte är med i resultatet. Detta styrs med sepgroup=yes. 
Man använder termnummer som start_position, vilket anges med type=23. Endast de 10 första 
termerna skall hämtas (max_terms). Man vill ha absolut och relativt termnummer 
(termnumber=yes), termer som är markerade (selected=yes), totala antalet termer 
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(resultixtypeterms=yes), totala antalet poster (totdocs=yes) samt man skall hoppa över alla 
stränger genererade av en Exit/Hookfunktion (skipgeneratedterms=yes). 
 
<?xml version="1.0" encoding="ANSI"?> 

<SoftboolXML_requests> 

  <SoftboolXML_request type="query"> 

  <open_session name=""/> 

  <database name="Företag"/> 

  <table name="Företag"/> 

  <query>FIND "Län":searchviaindexnogen(2)</query> 

  <response /> 

  </SoftboolXML_request> 

 

  <SoftboolXML_request type="index"> 

  <database name="Företag"/> 

  <table name="Företag"/> 

  <index field="Län" start_position="1" max_terms="10" zoom="yes" type="23"  

 sepgroups="yes" termnumber="yes" selected="yes" resultixtypeterms="yes"  

 totdocs="yes" skipgeneratedterms="yes"> 

  </index> 

  </SoftboolXML_request> 

 

  <SoftboolXML_request type="index"> 

  <database name="Företag"/> 

  <table name="Företag"/> 

  <index field="Ort" start_position="1" max_terms="10" zoom="yes" type="23"  

 sepgroups="yes" termnumber="yes" selected="yes" resultixtypeterms="yes"  

 totdocs="yes" skipgeneratedterms="yes"> 

  </index> 

  </SoftboolXML_request> 

 

  <SoftboolXML_request type="index"> 

  <database name="Företag"/> 

  <table name="Företag"/> 

  <index field="Företagsnamn" start_position="1" max_terms="10" zoom="yes"  

 type="23"  sepgroups="yes" termnumber="yes" selected="yes"  

 resultixtypeterms="yes" totdocs="yes" skipgeneratedterms="yes"> 

  </index> 

  </SoftboolXML_request> 

 

  <SoftboolXML_request type="index"> 

  <database name="Företag"/> 

  <table name="Företag"/> 

  <index field="[Omsättning (tkr)]" start_position="1" max_terms="10"  

 zoom="yes" type="23" sepgroups="yes" termnumber="yes" selected="yes" 

 resultixtypeterms="yes" totdocs="yes" skipgeneratedterms="yes"> 

  </index> 

  </SoftboolXML_request> 

</SoftboolXML_requests> 

 
Följande svar erhålls: 
 
Index Län: 
<records field="Län" total="10" resultixtypeterms="54" zoom="yes" 

totdocs="450358"> 

<record term="GOTLANDS LÄN" termnumber="1" abstermnumber="2" count="1695" 

selected="yes"/> 

<record term="BLEKINGE LÄN" termnumber="2" abstermnumber="1" count="0" 

selected="no"/> 

<record term="GÄVLEBORGS LÄN" termnumber="3" abstermnumber="3" count="0" 

selected="no"/> 

<record term="GÖTEBORGS O BOHUS LÄN" termnumber="4" abstermnumber="4" 

count="0" selected="no"/> 

<record term="HALLANDS LÄN" termnumber="5" abstermnumber="5" count="0" 

selected="no"/> 

<record term="JÄMTLANDS LÄN" termnumber="6" abstermnumber="6" count="0" 

selected="no"/> 
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<record term="JÖNKÖPINGS LÄN" termnumber="7" abstermnumber="7" count="0" 

selected="no"/> 

<record term="KALMAR LÄN" termnumber="8" abstermnumber="8" count="0" 

selected="no"/> 

<record term="KOPPARBERGS LÄN" termnumber="9" abstermnumber="9" count="0" 

selected="no"/> 

<record term="KRONOBERGS LÄN" termnumber="10" abstermnumber="10" count="0" 

selected="no"/> 

</records> 

 
Svaret skall tolkas på följande vis: 
Första raden anger vilket index (field) som termerna tillhör, total är det totala antal hämtade 
termer, resultixtypeterms anger hur många termer som ingår i resultatet, zoom betyder att man 
presenterar termer enligt det aktuella resultatet och slutligen totdocs anger det totala antalet 
poster i hela tabellen. 
 
Den första termen som presenteras är GOTLANDS LÄN, där termnumber anger det relativa 
ordningsnumret inom aktuellt resultat, abstermnumber anger det absoluta ordningsnumret inom 
detta index, count anger hur många poster, som innehåller Gotlands län och slutligen selected 
anger, att termen är markerad. 
 
De efterföljande termerna ingår inte i resultatet vilket markeras med att count är 0. Ingen av 
dessa termer är heller markerade; selected är 'no'. För övrigt anges det relativa, termnumber, 
och det absoluta, abstermnumber, ordningsnumret på vanligt vis. 
 
 
Index Ort: 
<records field="Ort" total="10" resultixtypeterms="72" zoom="yes" 

totdocs="450358"> 

<record term="BERGSVIK" termnumber="1" abstermnumber="91" count="1" 

selected="no"/> 

<record term="BJÄRGES" termnumber="2" abstermnumber="106" count="1" 

selected="no"/> 

<record term="BURGSVIK" termnumber="5" abstermnumber="209" count="39" 

selected="no"/> 

<record term="DALHEM" termnumber="6" abstermnumber="231" count="9" 

selected="no"/> 

<record term="FÅRÖ" termnumber="10" abstermnumber="393" count="1" 

selected="no"/> 

<record term="FÅRÖSUND" termnumber="11" abstermnumber="394" count="42" 

selected="no"/> 

<record term="HAVDHEM" termnumber="16" abstermnumber="570" count="39" 

selected="no"/> 

<record term="HEMSE" termnumber="18" abstermnumber="590" count="102" 

selected="no"/> 

<record term="KLINTEHAMN" termnumber="24" abstermnumber="803" count="70" 

selected="no"/> 

<record term="LJUGARN" termnumber="28" abstermnumber="948" count="26" 

selected="no"/> 

</records> 

 
Svaret skall tolkas på följande vis: 
Första raden skall tolkas på samma sätt som första raden för index Län ovan. 
 
Alla termer, som presenteras finns med i resultatet, eftersom count är större än 0. Dess relativa, 
termnumber, och dess absoluta, abstermnumber, ordningsnummer anges på vanligt sätt. Ingen 
av de presenterade termerna är markerad; selected är 'no'. 
 
Övriga index i förfrågan: Företagsnamn och Omsättning presenteras på motsvarande vis. 
 
 
I "Handbok drift" Kapitel 11 "Boolwares sökspråk" kan man läsa mer om Frekvensindex under 
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avsnitt "Presentation av Frekvensindex" och under avsnitt "Sökordsstatistik" kan man läsa mer 
om sökordsstatistik. Det finns dessutom ett avsnitt "Utökad statistik mellan flera Boolware 
index", där det beskrivs hur man handhar rapportmallar. 
 
Viktigt: Efter införandet av funktionen SubZoom version 2.5.0.40, måste kolumnnamn 
innehållande parenteser omges av citationstecken se även Handbok drift kapitel 11 "Boolwares 
sökspråk" avsnitt "Antal träffar fördelade över ett eller flera andra värden (SubZoom)". 

Sök i databas/Boolware Index 

 
Ange vilken typ av sökning som avses genom att specificera värdet ’query’ i attributet ’type’ i 
elementet ’SoftboolXML_request/SoftboolJSON_request’. 
 
Typ ’query’ innebär att sökningen ställs mot angivna Boolware Index. 
 
Syntaxen för typen ’query’, sökspråket QL, finns beskriven i Kapitel 1 "Boolware:s sökspråk". 
 
Följande attribut kan användas i <query> elementet: ’flow’, ’trace’, ’qtime’ och ’resultbitmap’. 
 
I attributet 'flow' anger man namnet på ett flödet som skall exekveras. Vanligtvis innehåller 
query förfrågan en sökning bestående av: kommando, sökord och operatorer, men då detta 
attribut anges kommer de specificerade parametrarna köras via det namngivna Flödet. Se 
Kapitel 4 Flödesfrågor nedan. 
 
I elementet <query> kan attributet 'trace' användas tillsammans med attributet 'flow' om 
elementet <scoring> har används i flödet. Om attributet 'trace' är aktiverat (1=på eller 0=av, 
skönsinställning) kommer utskriften i elementet <trace> i <SoftboolXML_response> att ange hur 
poängsättningen har utförts av <scoring> elementet i flödet. 
 
Om attributet 'qtime' är aktiverat, erhålls exekveringstiden för den aktuella förfrågan. 
 
I attributet 'resultbitmap' kan man ange vilket resultat som skall användas för denna fråga. Det 
enda alternativa resultatet som kan användas är: "custom". Om detta attribut är aktiverat, 
kommer den aktuella förfrågan att "slås" mot resultatet i "Custom listan" i stället för det vanliga 
resultatet. Endast kommandona AND och NOT kan förekomma vid alternativt resultat. 

 
Vid användning av typen ’query’ kan man vid en förfrågan, då man exempelvis endast vill hämta 
nästa 100 resultatrader, utesluta sökfrågan för att undvika en omsökning; se exempel nedan. 
 
<SoftboolXML_request type="query"> 

   ...  

<query> QL-sträng </query> 

   ... 

</SoftboolXML_request> 

 

Vilket resultat önskas 

 
Svarsdelen i förfrågan beskriver vad man vill hämta för information: hur många poster, vilken 
post man skall starta från, i vilken ordning man vill ha posterna, om man vill ha sökhistorik etc. 
Vad man erhåller för information styrs av de värden man angett i de olika attributen för de olika 
elementen. 
 
Följande element finns att tillgå: ’response’, ’dtdref’, ’sort’, ’records’ och ’field’. 

Hur skall resultatet presenteras 

 
Detta element, ’response’, har flera attribut: ’type’, ’href’, ’raw’,  ’queryhistory’, 'time' och 
'outputformat'.  
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Om värden för både ’type’ och ’href’ har angivits, skapas ett XML "style sheet" element i 
svarsdelen med följande utseende:  
 
<?xml-stylesheet type="type" href="href"?>   

  

direkt efter det inledande XML huvudet: 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>  

 

Genom att använda attributet 'outputformat' kan man ändra på formatet på svaret. Giltiga 

värden är "xml" eller "json". Om förfrågan är i XML och man anger outputformat="json" 
kommer svaret att levereras i JSON-format. Om förfrågan är i JSON och man anger 
"@outputformat":"xml" kommer svaret att levereras i XML-format. 
 

Om ’queryhistory’ sätts till "1", blir sökhistoriken aktiverad. Om inget värde eller "0" (noll) anges 
finns ingen sökhistorik. 
 
Om attributet ’time’ sätts till "1", kommer ett time element att skapas i svarsdelen med trådtid 
resp. totaltid för förfrågan. Skönsvärde är "0" dvs. inget time element kommer att skapas. 
Attributet ’raw’ är speciellt, på det sättet att det helt ställer om sättet Boolware formatterar 
svaret. I stället för att svara med XML, fås hämtade rader tillbaka som text med en separator 
(standard ’tab’) mellan fält och rader (standard ny rad). Syftet med detta är att förenkla och 
snabba upp tolkningen av svaret, för applikationer som inte kräver så komplicerade svar. 
 

Knyt XML-svaret till en  DTD 

 
I detta element, ’dtdref’, kan man specificera en fil innehållande en dokumentdefinition, DTD, 
vilken Boolware Server inkluderar i svaret. 
 
Detta element, ’dtdref’, har fyra attribut: ’sysid’, ’type’, ’name’  och ’pubid’. 
 
Systemidentifikationen för denna DTD anges i attributet ’sysid’. Detta specificeras som en URI. 
En URI är antingen ett fullständigt filnamn eller en URL. Om detta attribut saknas eller är tomt, 
skapas inget DTD-referenselement i XML-svaret. 
 
Attributet ’type’ kan anta ett av två värden: PUBLIC eller SYSTEM; skönsvärdet är SYSTEM. 
Om PUBLIC anges, kan man specificera ett förklarande namn för denna DTD i attributet ’pubid’. 
 
I attributet ’name’ anger man namnet på rotelementet, om inget anges antas rotelementet vara 
’SoftboolXML_response’. 
 
I det sista attributet, ’pubid’, anger man en förklarande text för denna DTD. Detta attribut kan 
endast användas, om attributet ’type’ har värdet PUBLIC.  
 
Om detta element, ’dtdref’, finns och attributet ’sysid’ har ett värde, kommer Boolware Server att 
skapa ett ’DOCTYPE’ element i svaret.  
 
Exempel: 
<dtdref sysid="c:\my.dtd" type="SYSTEM"/>    

kommer att generera följande svar från Boolware Server: 
 
<!DOCTYPE SoftboolXML_response SYSTEM "c:\my.dtd">    

<dtdref sysid="c:\my.dtd" type="PUBLIC" pubid="DTD för Tidningsdatabasen"/>  

   

kommer att generera följande svar från Boolware Server: 
 
<!DOCTYPE SoftboolXML_response SYSTEM "c:\my.dtd" pubid="DTD för 

Tidningsdatabasen">   
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Sortering 

 
Om man vill erhålla resultatet i en viss sorteringsordning, används elementet ’sort’. Elementet 
har ett attribut ’expression’, där man anger vilka kolumner man skall sortera på. Kolumnerna  
kommer att sorteras i den angivna ordningen. Om kolumnnamnen innehåller specialtecken 
måste de anges inom citattecken. Man anger för varje kolumn i vilken ordning innehållet skall 
sorteras (stigande/fallande). Ordningen anges med "asc" för stigande och "desc" för fallande. 
Om inget anges, antas stigande. Man kan också ange var poster, som inte innehåller data i 
sorteringskolumnen skall hamna: först eller sist genom att ange emptydata=first/last. Om inget 
anges, antas emptydata=last. Angivna kolumner åtskiljs med kommatecken (,). Ett speciellt 
attribut ’coordinatedistance’ kan anges som sorteringsbegrepp. Om detta attribut anges, 
kommer de framsökta posterna, att sorteras på avståndet från en angiven punkt. 
 
Maximalt 20 sorteringsbegrepp (kolumnnamn) kan anges i en sortering. 
 
Syntax för ’expression’: 
<sortbegrepp1>[, <sortbegrepp2> ... <sortbegrepp20>] 
 
<sortbegrepp> 
 <kolumnnamn>|<coordinatedistance>  <order>  <emptydata> 
  <kolumnnamn>     skall ange en kolumn som finns i aktuell tabell 
  <coordinatedistance="<latitudvärde>;<longitudvärde>;<kolnamn1>;<kolnamn2>; 
   <latitudvärde>      latitudvärde (i rätt format) på det värde man skall utgå ifrån 
   <longitudvärde>   longitudvärde (i rätt format) på det värde man skall utgå ifrån 
   <kolnamn1>         namnet på kolumn som innehåller latitudvärden 
   <kolnamn2>         namnet på kolumn som innehåller longitudvärden 
  <order>                     ’asc’ (skönsvärde) stigande eller ’desc’ fallande 
  <emptydata>             ’last’ (skönsvärde) anger att all poster som saknar värde sorteras 
            sist i denna kolumn; ’first’ anger att de skall komma först 
 
Om den första kolumn man skall sortera på är indexerad som sträng eller numeriskt, kan man 
dra nytta av Boolwares inkrementella sortering. Genom att ange ett antal kommer Boolware 
endast att sortera det antalet poster, vilket kan vara användbart, då man i en stor mängd 
framsökta poster endast är intresserad av de 100 med exempelvis störst omsättning. Se 
beskrivning och exempel i kapitel 2 "API beskrivning" avsnitt BCSort() ovan. 
 
Exempel: 
<sort expression="kolumn1 asc, kolumn2 desc"/> 

 

Det framsökta resultatet kommer att presenteras sorterat på innehållet i kolumn1 stigande och 
kolumn2 fallande. 
 
Inkrementell sortering: 
 
<sort expression="kolumn1 asc:100"/> 

 

Det framsökta resultatet kommer att presenteras sorterat på innehållet i kolumn1 stigande, men 
endast de 100 första posterna kommer att sorteras. Detta förutsätter, att kolumn1 är indexerad 
som sträng eller numeriskt. 
 
Distanssortering: 
 
<sort expression="coordinatedistance=&quot;&quot;N 59 20 43.42&quot;; &quot;E 

17 57 54.65&quot;; Latitude; Longitude;&quot;"/> 

 

Det framsökta resultatet kommer att presenteras sorterat på vilket avstånd de olika posterna 
befinner sig från den angivna positionen (N 59 20 43.42; E 17 57 54.65); närmaste posterna 
kommer först. Eftersom formatet är i WGS84 format, måste man ange dessa värden inom 
citattecken. Eftersom namnen på de kolumner, som innehåller latituder (Latitude) respektive 
longituder (Longitude), inte innehåller några specialtecken, kan de skrivas utan citattecken. 
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Observera att ordningen måste vara latitud/longitud både vid angivandet av utgångspunkten 
och kolumnnamnen. Vidare måste varje entitet avslutas med ett semikolon (;); även den sista. 
 
<sort expression="coordinatedistance=&quot;6582497; 1622891; coordinates(long, 

lat); ; &quot;"/> 

 

I detta fall ligger båda koordinaterna i samma kolumn (coordinates) och därför måste man tala 
om i vilken ordning de ligger (long, lat). Om inget anges efter kolumnnamnet, antas ordningen 
lat, long. Observera, att ett extra semikolon måste anges för att markera det "saknade" 
kolumnnamnet. 

Vilka poster skall hämtas och i vilken ordning 

 
Detta element, ’records’, innehåller följande attribut: ’from’, count, ’rank’, ’maxchars’, ’tablename’, 
’sortexpression’ samt ’scorescale’. 
 
I attributet ’from’ anger från vilken relativ post i svarsmängden hämtningen skall börja och i 
’count’ anges antal poster som ska hämtas. Av prestandaskäl har en begränsning införts; 
maximalt 500 poster kan hämtas per anrop (se även Kapitel 2 API beskrivning avsnitt 
BCSetFetchSize()). 
 
Om man vill ha posterna i någon speciell ordning - annan än den de har i datakällan -, kan man 
sätta ett värde i attributet ’rank’. Ordningsföljden bygger på hur ofta de specificerade 
söktermerna förekommer i de framsökta posterna. Om man anger "1" eller "occurrency", 
beräknas ordningsföljden efter antal förekomster. Värdet "2" eller "frequency" hämtar posterna 
ordnade efter frekvens; frekvens i detta sammanhang menas antal förekomster i en post 
dividerat med totala antalet ord i denna post. Man kan vid sökningen påverka förekomst och 
frekvens genom att ge söktermerna olika vikter. Då förekomster räknas ut, multipliceras 
förekomsten av den aktuella termen med den åsatta vikten. Detta påverkar sedan ordningen 
både för förekomst och frekvens. Attributen för denna ordningsföljd är: "6" eller 
"weightedoccurrency" för viktad förekomst respektive "7" eller "weightedfrequency" för viktad 
frekvens. Om en fuzzy-sökning har utförts kan posterna hämtas i "fuzzy"-ordning d.v.s. poster 
med lägst strängdistans från sökt kriteria kommer först. Attribut för denna ordning är "10" eller 
"fuzzy". Se exempel för Boolware:s sökspråk i Handbok Drift. Om "0" eller inget värde anges, 
kommer posterna i den ordning de hämtas från datakällan.  
 
I attributet ’maxchars’ kan man ange det maximala antalet tecken man vill erhålla ur varje 
specificerad kolumn vid hämtningen. Om inget eller "0" anges, erhålls all information ur alla 
specificerade kolumner. 
 
Om man vill presentera resultat från mer än en tabell  - efter globalsökning eller en relaterad 
sökning, då flera tabeller varit involverade i sökningen -,  skall man använda attributet 
’tablename’ för att ange vilka tabeller man vill ha resultat från. För varje tabell kan man 
dessutom ange om man vill ha sortering och så fall vilken typ av sortering som önskas genom 
att ange det i attributet ’sortexpression’. 
 
I attributet ’scorescale’ kan man ange antalet decimaler, som önskas för aktuell "score". Tillåtna 
värden är: 0 - 7. Om inget värde anges eller om det angivna värdet ligger utanför tillåtet värde, 
erhålls 3 decimaler.  
 
Exempel 1: 
 
<records from="12" count="40" rank="occurrency" maxchars="20"/> 

 

I detta fall önskar man 40 poster med start från relativ post nummer 12 i svarsmängden. 
Posterna skall ordnas med avseende på förekomst och maximalt 20 tecken skall hämtas från 
varje kolumn. 
 
Exempel 2: 
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<records from="12" count="40" maxchars="2"0 tablename="tabell3" 

sortexpression="kolumn4 desc"/> 

   <field name="*"/> 

</records> 

<records from="12" count="40" rank="occurrency" maxchars="20"  

  tablename="tabell5" sortexpression=""/> 

   <field name="*"/> 

</records> 

 

I detta fall önskar man 40 poster med start från relativ post nummer 12 i svarsmängden. 
Posterna skall sorteras fallande på innehållet i kolumn4 då resultatet hämtas från tabell3. Då  
resultatet hämtas från tabell5 skall posterna ordnas med avseende på förekomst. Maximalt 20 
tecken skall hämtas från varje kolumn ur båda tabellerna. 
 

Vilken information skall extraheras 

 
Elementet ’field’ har tre attribut: ’name’, ’formula’ och ‘dataenclosedelement’.  
 
I attributet ’name’ ger man namnet på den kolumn som man önskar information från, 
obligatorisk.  
 
Attributet ’formula’ används enbart för att ange en kalkyleringsformel för en ny kolumn med 
namnet angett i attributet ’name’. Om ’formula’ utelämnas eller ej innehåller någon formel, 
kommer fältet behandlas som ett vanligt ’field’-element.  
 
Attributet ‘dataenclosedelement’ används för att innesluta fältdata inom specificerade 
elementnamn (se exempel under sektionen Lookup nedan).  
 
Elementet ’field’ kan upprepas inom elementet ’records’ för att erhålla information ur fler 
kolumner. 
 
Exempel: 
<records from="12" count="40" rank="frequency" maxchars=20> 

   <field name="kolumn1"> </field> 

   <field name="kolumn6"> </field> 

   <field name="kolumn2"> </field> 

<field name="Summa" formula="kolumn1 + kolumn2"/> 

</records> 

 
I detta fall önskar man 40 poster med start från relativ post nummer 12 i svarsmängden. 
Posterna skall ordnas med avseende på frekvens av söktermer och maximalt 20 tecken skall 
hämtas från kolumnerna: kolumn1, kolumn6 och kolumn2. En kolumn med ett kalkylerat värde 
av summan av kolumn1 och kolumn2 skall presenteras i kolumnen Summa. 
 

Statistik skall beräknas och hämtas 

 
Elementet ’statistics’ har fyra attribut: ’column’, ’group’, 'onall' och 'getallvalues'. Attributet 
’column’ anger vilken kolumn, som skall utgöra underlag för statistiken och attributet ’groups’ 
anger i hur många grupper observationerna skall indelas. 
 
Attributet ’column’ avser en befintlig numerisk kolumn i den tabell som angivits och ’groups’ 
avser övre och nedre gränsvärde 3 - 100. 
 
Om attributet 'onall' sätts till 1, innebär det att man utför beräkningen på samtliga poster i 
tabellen, annars utförs beräkningen på det aktuella resultatet. 
 
Om attributet 'getallvalues' sätts till 1, innebär det att samtliga gränsvärden för den angivna 
gruppen kommer att presenteras. 
 
Exempel:  
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Hämta statistik för kolumnen "Soliditet" och alla gränsvärden för den aktuella gruppen (5). 
Statistiken skall beräknas på det aktuella resultatet (företag i Stockholm). Hämta statistik för 
kolumnen "Kassalikviditet" och alla gränsvärden för den aktuella gruppen (10). I detta fall skall 
statistiken beräknas på samtliga poster i tabellen. 
 
Förfrågan: 
<?xml version="1.0" encoding="ANSI"?> 

<SoftboolXML_requests> 

  <SoftboolXML_request type="query"> 

    <open_session name="" queryhistory="1"/> 

    <database name="Företag"/> 

    <table name="Företag"/> 

    <query>FIND Ort:Stockholm</query> 

    <response queryhistory="1" type="" href=""> 

      <statistics column="Soliditet" groups="5" getallvalues="1"/> 

      <statistics column="Kassalikviditet" groups="10" onall="1"  

                  getallvalues="1"/> 

    </response> 

  </SoftboolXML_request> 

</SoftboolXML_requests> 

 
Svar: 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 

<SoftboolXML_responses> 

  <SoftboolXML_response type="query" error_code="0" databasename="Företag"   

flowexit="" > 

  <session>MySession</session> 

  <records total="64428" tablename="Företag"> 

  </records> 

  <queryhistory total="1"> 

  <queryitem result="64428" intermediate="64428">FIND 

Ort:Stockholm</queryitem> 

  </queryhistory> 

   <statistics column="Soliditet" tablename="Företag" groups="5" onall="0"> 

    <statistic name="count" value="38283"/> 

    <statistic name="modecount" value="3095"/> 

    <statistic name="mode" value="100.000000"/> 

    <statistic name="sum" value="-779180537.840000"/> 

    <statistic name="avg" value="-20353.173415"/> 

    <statistic name="min" value="-425099700.000000"/> 

    <statistic name="max" value="1326.410000"/> 

    <statistic name="std" value="2396790.246590"/> 

    <statistic name="var" value="5744603486147.931600"/> 

    <statistic name="median" value="38.870000"/> 

    <statistic name="upper" value="82.435000"/> 

    <statistic name="lower" value="9.500000"/> 

    <statistic name="groups" values="9.500000, 27.825000, 51.435000,   

82.435000/> 

   </statistics> 

   <statistics column="Kassalikviditet" tablename="Företag" groups="10"  

           onall="1"> 

    <statistic name="count" value="217869"/> 

    <statistic name="modecount" value="63"/> 

    <statistic name="mode" value="100.000000"/> 

    <statistic name="sum" value="610811992.529998"/> 

    <statistic name="avg" value="2803.574591"/> 

    <statistic name="min" value="-35215300.000000"/> 

    <statistic name="max" value="161918100.000000"/> 

    <statistic name="std" value="424165.974683"/> 

    <statistic name="var" value="179916774079.192990"/> 

    <statistic name="median" value="123.810000"/> 

    <statistic name="upper" value="538.960000"/> 

    <statistic name="lower" value="33.890000"/> 

    <statistic name="groups" values="33.890000, 60.820000, 83.630000,    

             103.610000, 123.810000, 149.970000, 191.260000, 272.360000,  

             538.960000/>  

    </statistics> 
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  </SoftboolXML_response> 

</SoftboolXML_responses> 

Hämta likhetsvektorer 

 
Elementet ’simvectors’ har tre attribut: ’from’, ’count’ och ’content’.  
 
Attributet ’content’ anger vilken typ av ord som ska hämtas för en framsökt post, termen som 
text eller termen som en numerisk kod.  
 
Värdet på detta attribut kan vara ’numeric’ eller ’text’. Skönsvärde är ’numeric’. 
 
Attributet ’from’ anger från vilken framsökt post som hämtningen skall börja och attributet ’to’ 
anger sista posten för denna förfrågan. 
 
Exempel: Hämta likhetsvektorer för de 10 första framsökta posterna 
<simvectors from="1" count="10" content="numeric"/> 

 

Execute 

 
Elementet ‘execute’ används för att utföra de kommandon som står angivna i Kapitel 1 
"Applikationsutveckling" under rubriken "Execute-kommandon till Boolware". 
 
Syntaxen är som följer:  
<execute> kommando och dess parametrar </execute> 

 
Till ’execute’ elementet är en response del kopplad, vilken används av vissa kommandon 
(Setsökning hanteras på ett speciell sätt, vilket beskrivs nedan).  
 
<execute_response> 

svar från aktuellt kommando 

</execute_response>   

 
Resultatet kan vara av olika slag, beroende på vilket kommando som angivits. De svar som kan 
förekomma för de olika kommandona beskrivs i Kapitel 1 under rubriken "Execute-kommandon 
till Boolware". Ingen speciell formattering utöver den beskrivna finns. 
 
Exempel: 
Database Northwind, vilken beskrivs utförligt i "Handbok drift" Kapitel 11 "Boolwares sökspråk" 
under rubriken "Sök relaterat (Join)", innehåller ett antal tabeller som har relationer.  
 
Nedanstående exempel visar hur man kan utnyttja XML skript för att utföra en "join" på ett 
effektivt sätt. 
 
Om vi vill ha reda på vilka kunder (Customers) som finns i USA och som har beställt produkten 
"Uncle Bob’s Organic Dried Pears" eller produkten "Alice Mutton", kan följande XML skript 
anges: 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_requests> 

  <SoftboolXML_request type="execute"> 

  <open_session name="Anv1" queryhistory="1"/> 

  <database name="Northwind"/> 

  <table name=""/> 

 

  <execute> 

   relate(Customers)  

   FIND  Customers.Country:usa 

   ANDF Products.ProductName:(uncle bob organic dried pears)  OR  (alice 

mutton) 

  </execute> 
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  <response queryhistory="1" type="" href=""> 

     <sort expression=""/> 

     <records from="1" count="25" maxchars="0" tablename="Products"   

     sortexpression="Productname desc"> 

        <field name="ProductID"/> 

        <field name="ProductName"/> 

     </records> 

     <records from="1" count="25" maxchars="0" tablename="Order Details"   

sortexpression=""> 

        <field name="*"/> 

     </records> 

  </response> 

  </SoftboolXML_request> 

</SoftboolXML_requests> 

 
Ovanstående söker fram de 6 efterfrågade posterna. Observera att resultatet hämtas från två av 
de ingående tabellerna: Products och Order Details. Tabellen Order Details är inte specificerad i 
sökningen, men för att relatera sökresultatet från tabellen Products till tabellen Customers, 
måste man gå via tabellen Order Details. 

Setsökning 

 
Elementet ‘execute’ används för setsökning, hämta sparade sökfrågor, spara sökfråga och tag 
bort sparad sökfråga. De olika kommandona beskrivs i Kapitel 1 under rubriken "Execute-
kommandon till Boolware". 
 

Hämta metadata 

 
Elementet ’metadata’ har tre attribut: ’database’, ’table’ och ’field’. 
 
Attributet ’database’ anger från vilken databas metadata ska hämtas. Namnet på databasen 
anges eller ’*’ för alla databaser. 
 
Attributet ’table’ anger från vilken tabell metatdata ska hämtas. Namnet på tabellen anges eller 
’*’ för alla tabeller inom angiven databas. 
 
Attributet ’field’ anger från vilket fält metatdata ska hämtas. Namnet på fältet anges eller ’*’ för 
alla fält inom angiven databas och tabell. 
 
Attributen ’table’ och ’field’ kan uteslutas.  
 
Exempel: Hämta antalet tillgängliga databaser och dess attribut. 
<metadata database ="*"/> 

 

Exempel: Hämta antalet tillgängliga tabeller och dess attribut i databasen "Företag". 
<metadata database ="Företag" table="*"/> 

 

Exempel: Hämta antalet tillgängliga fält och dess attribut i tabellen "Anställda" i databasen 
"Företag". 
<metadata database ="Företag" table="Anställda" field="*"/> 

 

Svar från Boolware 

Det i svarsdelen begärda svaret för den specificerade förfrågan sänds som ett XML kodat eller 
ett JSON-kodat dokument (såvida inte "raw" angivits).  
 
Om svaret begärts i XML-format så börjar det alltid med ett XML-huvud: 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
och åtföljs av följande startelement: SoftboolXML_responses. 
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Ett svar har alltid samma encoding (UTF-8 eller iso-8859-1) som Förfrågan. 
 
Ett svar är uppbyggt av XML/JSON element, där de olika XML/JSON-elementen kan ha attribut 
(såvida inte "raw" angivits i response-delen). 
 
Förteckning över befintliga XML/JSON-element och deras attribut i ett svar: 
 
XML/JSON element Attribut   Förklaring 
SoftboolXML_responses     Start på hela svaret 
SoftboolXML_response type, error_code  Start på svar 
SoftboolJSON_response type, error_code  Start på svar 
session       Aktuell session 
records   field, total   Svar från ’index’ typ 
record   term, count   Post för ’index’ typ 
records   total, from, to, rank  Svar från ’query’ typ 
record   score    Post för ’query’ typ 
records   total    Svar från ’execute’ typ 
record   name, ctime, result, database Post för ’execute’ typ 
field    name    Aktuell kolumn i post för ’query’  
        typ 
queryhistory   total    Antal rader i sökhistoriken 
queryitem   result, intermediateTotalresultat och resultat för 
        denna fråga 
simvectors   from, to, content  Likhetsvektorer för framsökta 
        poster 
statistics   column, groups, onall, Statistikresultaten för denna  
    groupvalues   fråga 
statistic   name, value   Ett statistiskt värde med namn 
        och det faktiska värdet 
execute_response      Data från ett ’execute’  
        kommando 
save, review, delete type, total, ctime, name, database,  Element vid typen ’execute’ 
    result  
time    thread, total   Trådtid resp. totaltid för  
        förfrågan 
metadata   Se nedan   Information angående  
        databaser, tabeller och fält 
 
Innehållet i svaret varierar beroende på:  
1. Om förfrågan gått bra eller ej 
2. Typen av förfrågan 
3. Vad som specificerats i ’response’ elementet i förfrågan 
 
 

Har förfrågan lyckats eller ej för denna session 

 
Elementet ’SoftboolXML_response/SoftboolJSON_response’ har följande attribut: ’type’ och 
’error_code’. 
I attributet ’type’ anges vilken typ av förfrågan som detta svar gäller. Denna typ sattes i 
elementet ’SoftboolXML_request/SoftboolJSON_request’ och kan anta följande värden: "index" 
och "query". 
Attributet ’error_code’ anger huruvida förfrågan lyckades eller ej; "0" anger en lyckad förfrågan, 
medan ett negativt värde betyder att ett fel har inträffat. Om ett fel har inträffat, genereras ett 
element ’error’, där den aktuella feltexten lagras. 
 
I vissa fall kan förfrågan ge upphov till en varning, vilken notifieras i elementet ’warning’. Detta 
element har ett attribut ’warning_code’, där varningskoden (ett positivt tal) sparas och åtföljs av 
motsvarande varningsmeddelande. 
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Ett mycket viktigt element i svaret från Boolware Server är ’session’. I detta element anges den 
unika sessionsidentifikationen, som antingen angivits vid förfrågan eller som genererats av 
Boolware Server. Det är denna sessionsidentifikation som skall användas vid vidare 
kommunikation med Boolware Server. 
 
Exempel: 
<SoftboolXML_responses>  

  <SoftboolXML_response type="query" error_code="-112"> 

     <session>Användare1</session> 

     <error>Term, vilken anger slutintervall, saknas   

     </error> 

     [<warning warning_code=></warning>] 

  </SoftboolXML_response> 

</SoftboolXML_responses> 

 
I detta exempel har ett fel inträffat i Boolware, vilket rapporteras i svaret. 

Kolumn-separerade svar (raw) 

 
För att förenkla och snabba upp tolkningen av svaret för applikationen, kan svaret formateras 
som kolumn-separerade värden i stället för XML. Detta kan användas när antingen tabellrader 
eller indextermer hämtas i svaret. 
 
Exempel: 
<response raw="1"> 

<records from="1" count="25" maxchars="0"> 

  <field name="name"/> 

  <field name="zip"/> 

  <field name="board"/> 

</records> 

</response> 

 
Reklambyrå; studio  "54" 12345 Andersson Pettersson Lundström 

 

Som standard separeras fält av tab, och poster av radbrytning. Detta kan dock ändras via 
attributen "fieldsep" och "rowsep". Låt oss t ex anta att man vill ha en tab omgiven av 
dollartecken: 
 
<response raw="1" fieldsep="$\t$"> 

 
OBS!  
Om data innehåller tabbar eller radbrytningar, måste dessa bytas till mellanslag av Boolware. 
Annars skulle svaret bli omöjligt att tolka. Detta har nackdelen att fältdata modifieras. Om detta 
skulle vara ett problem, finns också lösningen att omge data med citationstecken (quotes). 
 
<response raw="1" fieldsep=";" quotes="1"> 

<records from="1" count="25" maxchars="0"> 

  <field name="name"/> 

  <field name="zip"/> 

  <field name="board"/> 

</records> 

</response> 

 
Reklambyrå; studio ""54""";"12345";"Andersson 

Petterson 

Lundström" 

 
Notera att citationstecknen kring "54" är dubblerade, samt att semikolonet (fältseparator) i 
namnet och radbrytningarna i styrelsefältet är intakta i svaret. 
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Exportera framsökta poster till fil 

 
Spara poster till en extern fil kan göras om "raw" är angivet, se "Tab-separerade svar". Då 
anges attributen exportresult, exportfile, exportappend och exportencoding inom records 
elementet i förfrågan. Exporterar poster från attributetvärdet from och antalet poster bestäms av 
attributvärdet count. Om attributvärdet av count är angett till "all" kommer alla framsökta poster 
från attributvärdet from att exporteras. 
 
Attributet exportresult sätts till "1" för att inleda en export av framsökt resultat till fil. 
 
Attributet exportfile ska tilldelas ett giltigt filnamn som skapas i Boolware Server miljön. 
Exporterad data kommer att lagras i denna fil. 
 
Om attributet exportappend är satt till "1" kommer exporterad data att läggas på slutet i en 
befintlig fil, annars kommer angiven fil att trunkeras om den finns. Attributet exportappend är 
inte giltigt, då exportencoding="xls" eller "xlsx". Den exporterade filen kan inte överstiga 2 GB, 
då exportencoding="xls". MS Excel har dock en begränsning på 65.535 likadana strängar. Detta 
är dock ingen begränsning i BIFF8 formatet. Rekommendationen är att köra flera mindre 
exporter. 
 
Attributet exportencoding kan styra formatet på data i filen. Skönsvärde på exporterat data är 
samma som encoding i xml-förfrågan. Godkända värden är "iso-8859-1", "utf8", "xls" eller "xlsx". 
"xls" innbär BIFF8 format för MS Excel och "xlsx" är MS Excel Open XML format.   
 

Skönsvärde för radseparator mellan posterna är CRLF och kolumnseparator är TAB. Detta kan 
ändras med attributen rowsep resp. fieldsep inom response-elementet. 
 
Exempel: 
Exportera fältdata från kolumnerna name, zip och board till filen /data/export/file.txt från alla 
framsökta poster. Trunkera filen om den finns. 
 
<response raw="1"> 

<records from="1" count="all" maxchars="0" exportresult="1"  

  exportfile="/data/export/file.txt" > 

  <field name="name"/> 

  <field name="zip"/> 

  <field name="board"/> 

</records> 

</response> 

 

Svar från en förfrågan av typ Query 

 
Om typen i förfrågan är ’query’, kan följande element erhållas, beroende på förfrågan och vilket 
svar som erhålls: ’records’, ’record’ och ’field’. 
 
Elementet ’records’ har följande attribut: ’total’, ’from’, ’to’ och ’rank’. I attributet ’total’ erhålls 
totala antalet funna poster. Detta attribut blir alltid ifyllt. Attributet ’from’ innehåller samma 
värden som sattes i förfrågan, medan attributet ’to’ erhåller det relativa numret på den senast 
hämtade posten (samma som angivits i förfrågan, utom då antal poster i resultatet tagit slut). 
Exempelvis om man begär posterna ’from’="1" och ’to’="100" och endast 37 poster uppfyller 
sökvillkoret, ändras ’to’ till "37". Attributet ’rank’ kan ändras av Boolware Server med 
korresponderande varningsmeddelande, om en felaktig ordningsföljd har angivits i förfrågan. 
Om man exempelvis anger ordna efter förekomst (1) och kolumnen ej är indexerad för detta, 
ställs ’rank’ om till "0" (ingen rankning). 
 
I elementet ’record’ kommer varje efterfrågad post. 
 
Elementet har följande attribut: ’score’, där "poängen" för den aktuella posten finns. Poäng i 
detta sammanhang kan vara litet olika saker beroende på den ordningsföljd som har 
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efterfrågats. Om en vanlig sökning och ingen ordningsföljd eller om sortering har begärts, är 
poängen alltid 1.000 för samtliga poster. Om ordningsföljd med avseende på förekomst har 
begärts, kommer antalet förekomster presenteras som ett heltal. Då frekvens är den begärda 
ordningsföljden, erhålls ett värde mellan 0 och 1 i formen 0.xxx. Då likhetssökning begärts (se 
Kapitel 1 "Boolwares sökspråk"), erhålls också ett värde mellan 0 och 1. 
 
Innehållet i den efterfrågade posten finns i elementet ’field’. I attributet ’name’ anges det aktuella 
kolumnnamnet och därefter följer den begärda informationen från den kolumnen. Ett element 
’field’ skickas per eftersökt kolumn för varje post. 
 
Exempel: 
<records total="7" from="1" to="2" rank="occurrency"> 

   <record score="23"> 

      <field name="Namn">Sven Johansson</field> 

      <field name="Adress">Sturegatan 4</field> 

      <field name="Postnr">112 45</field> 

      <field name="Ort">Stockholm</field> 

   </record> 

   <record score="4"> 

      <field name="Namn">Urban Andersson</field> 

      <field name="Adress">Sveavägen 44</field> 

      <field name="Postnummer">114 15</field> 

      <field name="Ort">Stockholm</field> 

   </record> 

</records> 

 
En förfrågan har gett 7 poster och i förfrågan har de två första posterna begärts rankade efter 
förekomst på sökord 1 (occ). Ur varje post önskar man 4 kolumner: Namn, Adress, 
Postnummer och Ort.  
 
"Sven Johansson" presenteras före "Urban Andersson", eftersom antalet förekomster av 
söktermer i denna post är 23 mot 4 i den andra posten. 
 

Svar från en förfrågan av typ Index 

 
Om förfrågan gällde indextermer ur Boolware Index finns följande attribut i elementet ’records’: 
’field’ och ’total’.  
 
I attributet ’field’ skickas namnet på den kolumn ur vilken indextermerna hämtats och i attributet 
’total’ återfinns det totala antalet indextermer som sänds i detta svar. 
 
Elementet ’record’ med attributen ’term’ och ’count’ innehåller en extraherad indexterm.  
 
I ’term’ sparas indextermen och i ’count’ anges ett värde som indikerar i hur många poster den 
aktuella indextermen finns i det aktuella Boolware Index. 
 
Om attributet ’zoom’ är satt till "yes", visas i attributet ’count’ antalet poster i det framsökta 
resultatet som innehåller den aktuella indextermen i stället för antalet i hela Boolware Index. 
 
Exempel: 
<records field="Namn" total="10"> 

   <record term="VIKTOR" count="39"/> 

   <record term="VIKTORIA" count="2"/> 

   <record term="VIKTORIAN" count="1"/> 

   <record term="VIKTORIANSK" count="3"/> 

   <record term="VIKTORIASALONGEN" count="2"/> 

   <record term="VIKTORS" count="2"/> 

   <record term="VIKTORSEN" count="1"/> 

   <record term="VIKTORSON" count="32"/> 

   <record term="VIKTORSSON" count="114"/> 

   <record term="VIKTORSSONS" count="12"/> 

</records> 
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I en företagsdatabas vill man hämta 10 indextermer från kolumnen ’Namn’ ur Boolware Index. I 
förfrågan har man angivit "Viktor" i attributet ’start_position'. 
 

Svar med Sökhistorik 

 
Genom att i attributet ’queryhistory’ i elementet ’open_session’ ange "1" i den aktuella förfrågan, 
aktiverar man sökhistoriken i Boolware Server. Sökhistorik innebär att Boolware Server sparar 
alla frågor och svar från och med senaste FIND kommandot. Detta är förutsättningen för att det 
skall finnas någon sökhistorik att hämta över huvud taget. 
 
Genom att i elementet ’response’ i dess attribut ’queryhistory’ ange "1", beordrar man Boolware 
Server att skicka sökhistoriken i svaret.  
 
Elementet ’queryhistory’ i svaret har ett attribut ’total’, där det totala antalet rader i sökhistoriken 
skickas. Varje rad representerar en sökfråga och ett svar. 
 
En rad i sökhistoriken har elementet ’queryitem’ med attributen ’result’ och ’intermediate’. I 
attributet ’result’ skickas totala resultatet av alla sökfrågor till och med denna fråga, medan 
’intermediate’ innehåller resultatet på just denna fråga. 
 
Sist på raden skickas den ställda sökfrågan (endast de 128 första tecknen i sökfrågan skickas 
tillbaka). 
 
Exempel: 
<queryhistory total="4"> 

   <queryitem result="1403" intermediate="1403" 

   FIND ARNE </queryitem> 

   <queryitem result="706" intermediate="29456" 

   AND ANDERSSON </queryitem> 

   <queryitem result="350" intermediate="47987" 

   AND STOCKHOLM </queryitem> 

   <queryitem result="296" intermediate="12453" 

   NOT FÖRSÄLJARE </queryitem> 

</queryhistory> 

 

Total 4 frågor har ställts i den söksession. I den första frågan söker man alla "Arne" och får som 
svar 1.403 stycken.  
 
I detta fall är ’result’ och ’intermediate’ samma (gäller alla FIND kommandon).  
 
Eftersom svaret var litet för stort, fortsätter man nu sökningen med "Andersson". Kommandot 
AND innebär att både "Arne" och "Andersson" måste finnas för att posten skall godkännas. I 
detta fall blir resultatet 706; i 706 poster återfanns "Arne" och "Andersson", men "Andersson" 
finns i 29.456 poster, vilket anges i attributet ’intermediate’.  
 
Nästa sökfråga säger att termen "Stockholm" också måste finnas i posten för att den skall bli 
godkänd. Resultatet efter denna fråga reducerar antalet poster till 350 och det framgår att 
termen "Stockholm" finns i 47.987 poster.  
 
Med sista frågan tar man bort alla resterande poster som har termen "försäljare". Slutresultatet 
är nu 296 poster; "försäljare" återfinns i 12.453 poster. 
 

Svar med Statistik 

 
Erhåll statistik för en angiven numerisk kolumn för aktuellt sökresultat genom att ange elementet 
’statistics’ med attributen ’column’ , ’groups’, 'onall' och 'groupvalues' inom elementet ’response’. 
Statistiken beräknas skönsmässigt på det aktuella resultatet. Med attributet 'onall', anger man 
att alla poster i tabellen skall ingå i beräkningen. 
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Exempel1:  
Hämta statistik för den numeriska kolumnen "Soliditet". Utgå från ett framsökt resultat (alla 
företag i Stockholm) och bestäm antal grupper till 5 (kvintil). Man vill dessutom ha all 
gränsvärden för den angivna gruppen. 
 
Förfrågan: 
<?xml version="1.0" encoding="ANSI"?> 

<SoftboolXML_requests> 

  <SoftboolXML_request type="query"> 

    <open_session name="" queryhistory="1"/> 

    <database name="Företag"/> 

    <table name="Företag"/> 

    <query>FIND Ort:Stockholm</query> 

    <response queryhistory="1" type="" href=""> 

      <statistics column="Soliditet" groups="5" getallvalues="1"/> 

    </response> 

  </SoftboolXML_request> 

</SoftboolXML_requests> 

 

Svar: 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 

<SoftboolXML_responses> 

<SoftboolXML_response type="query" error_code="0" databasename="Företag" 

flowexit="" > 

<session>MuSession</session> 

<records total="64428" tablename="Företag"> 

</records> 

<queryhistory total="1"> 

<queryitem result="64428" intermediate="64428">FIND Ort:Stockholm</queryitem> 

</queryhistory> 

 <statistics column="Soliditet" tablename="Företag" groups="5" onall="0"> 

  <statistic name="count" value="38283"/> 

  <statistic name="modecount" value="3095"/> 

  <statistic name="mode" value="100.000000"/> 

  <statistic name="sum" value="-779180537.840000"/> 

  <statistic name="avg" value="-20353.173415"/> 

  <statistic name="min" value="-425099700.000000"/> 

  <statistic name="max" value="1326.410000"/> 

  <statistic name="std" value="2396790.246590"/> 

  <statistic name="var" value="5744603486147.931600"/> 

  <statistic name="median" value="38.870000"/> 

  <statistic name="upper" value="82.435000"/> 

  <statistic name="lower" value="9.500000"/> 

  <statistic name="groups" values="9.500000, 27.825000, 51.435000, 82.435000/> 

 </statistics> 

</SoftboolXML_response> 

</SoftboolXML_responses> 

där: 
 
 count  är antal poster som ingår i statistiken 
 modecount  är antal poster innehållande mode 
 mode  är det värde som förekommer flest gånger 
 sum   är summan av alla värden 
 avg   är det aritmetiska medelvärdet 
 min   är det minsta värdet 
 max   är det största värdet 
 std   är standardavvikelsen 
 var   är variansen 
 median  är medianvärdet 
 upper  är övre angivet värde för specificerad ’groups’ 
 lower   är nedre angivet värde för specificerad ’groups’ 
 groups är samtliga gränsvärden för angiven grupp 
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Exempel2:  
Hämta statistik för kolumnen "Kassalikviditet". Utgå från totala antalet poster i tabellen och 
bestäm antal grupper till 10. Man vill dessutom ha all gränsvärden för den angivna gruppen. I 
detta exempel har inte frågan någon betydelse; man utgår från totala antalet poster. 
 
 
Förfrågan: 
<?xml version="1.0" encoding="ANSI"?> 

<SoftboolXML_requests> 

  <SoftboolXML_request type="query"> 

    <open_session name="" queryhistory="1"/> 

    <database name="Företag"/> 

    <table name="Företag"/> 

    <query>FIND Ort:Stockholm</query> 

    <response queryhistory="1" type="" href=""> 

      <statistics column="Kassalikviditet" groups="10" onall="1"  

                getallvalues="1"/> 

    </response> 

  </SoftboolXML_request> 

</SoftboolXML_requests> 

 
Svar: 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_responses> 

<SoftboolXML_response type="query" error_code="0" databasename="Företag" 

flowexit=""> 

<session>MySession</session> 

<records total="64428" tablename="Företag"> 

</records> 

<queryhistory total="1"> 

<queryitem result="64428" intermediate="64428">FIND Ort:Stockholm</queryitem> 

</queryhistory> 

 <statistics column="Kassalikviditet" tablename="Företag" groups="10"  

             onall="1"> 

  <statistic name="count" value="217869"/> 

  <statistic name="modecount" value="63"/> 

  <statistic name="mode" value="100.000000"/> 

  <statistic name="sum" value="610811992.529998"/> 

  <statistic name="avg" value="2803.574591"/> 

  <statistic name="min" value="-35215300.000000"/> 

  <statistic name="max" value="161918100.000000"/> 

  <statistic name="std" value="424165.974683"/> 

  <statistic name="var" value="179916774079.192990"/> 

  <statistic name="median" value="123.810000"/> 

  <statistic name="upper" value="538.960000"/> 

  <statistic name="lower" value="33.890000"/> 

  <statistic name="groups" values="33.890000, 60.820000, 83.630000,  

        103.610000, 123.810000, 149.970000, 191.260000, 272.360000,   

        538.960000/> 

 </statistics> 

</SoftboolXML_response> 

</SoftboolXML_responses> 

Svar med Likhetsvektorer 

 
Erhåll likhetsvektorer från framsökt resultat.  
 
Elementet ’simvectors’ med attributen ’from’ , ’to’ och ’content’ inom elementet ’response’.  
I mån av tillgång hämtas alltid sökvektorn först och sedan önskat antal likhetsvektorer.  
 
Sökvektor saknas om ingen likhetssökning har gjorts. I fall då ingen sökvektor finns skrivs en 
varning ut istället. 
 
Resultatet består av poster innehållande två fält: ’Primary Key’ och ’Similarity Vector’ samt 
attributet ’score’ i ’record’ som innehåller likheten för vektorn. 
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Fältet ’Primary Key’ innehåller postens primärnyckel för posten och ’Similarity Vector’ innehåller 
likhetsvektorn. 
 
Attributet ’content’ styr om likhetsvektorn ska bestå av termer i text eller termer som nummer. 
Likhetsvektorerna kan var stora, innehållande hundratals termer vilket inte visas här. 
 
Exempel: Hämta likhetsvektorer för de 2 första framsökta posterna i numeriska koder. 
<simvectors from="1" count="2" content="numeric"/> 

 
Som svar på detta ges: 
<simvectors from="1" to="2" content="number"> 

 <record score="0.000"> 

  <field name="Primary Key">Query Vector</field> 

  <field name="Similarity Vector">37544/1/</field> 

 </record> 

 <record score="1.000"> 

  <field name="Primary Key">556416-5966</field> 

  <field name="Similarity Vector">37544/1/</field> 

 </record> 

 <record score="0.707"> 

  <field name="Primary Key">556266-4101</field> 

  <field name="Similarity Vector">37544/1/,  

    94994/1/</field> 

 </record> 

</simvectors> 

 

Svar för Setsökning 

 
Setsökning består av följande kommandon, savequery, saveresult, savescratch, reviewset, 
reviewquery, reviewresult, deleteset, deletequery, deleteresult och deletescratch. Dessa 
anropas med typen ’execute’ i förfrågan.  
 
 
Exempel: Spara aktuellt resultat med namnet ’MyResult’ 
<SoftboolXML_request type="execute"> 

 <open_session name="charlie" server="192.168.1.1"/> 

 <execute> 

  saveresult name="MyResult" table="MyTable" 

 </execute> 

</SoftboolXML_request> 

 
Svaret från ovanstående förfrågan kan se ut: 
<SoftboolXML_response type="execute" error_code="0"> 

<save type="result"/> 

</SoftboolXML_response> 

 
Elementet ’save’ innehåller ett attribut ’type’ som anger den typen på sökfrågan som är sparad. 
 
Exempel: Hämta alla sparade resultat i sorterad stigande namnordning 
 
<SoftboolXML_request type="execute"> 

 <open_session name="charlie" server="192.168.1.1"/> 

 <execute> 

  reviewresult name="*" order="name" dir="asc" 

 </execute> 

</SoftboolXML_request> 

 
Svaret från ovanstående förfrågan kan se ut: 
<SoftboolXML_response type="execute" error_code="0"> 

<review type="result"/> 

 <records total="1"> 

  <record name="MyResult" ctime="2003-09-09" database="FTimes" 
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   table="Financial_Times" result="14"> 

   Text/DOC/HEADLINE:sport AND Text/DOC/TEXT:golf 

  </record> 

 </records> 

</SoftboolXML_response> 

 
Elementet ’review’ innehåller attributet ’type’ som anger typen. 
 
Elementet ’records’ innehåller attributet ’total’ vilket anger antalet ’record’. 
 
Elementet ’record’ innehåller attributen ’public’,som är grupptillhörigheten för ett publikt objekt, 
’name’, som är namnet på sökfrågan, ’ctime’, tiden då objektet skapades, ’database’, som 
innehåller databas för objektet, ’table’, som innehåller tabell för objektet och om typen är ’result’ 
eller ’set’ attributet ’result’, som är antalet träffar sökfrågan gav. 
 
Exempel: Hämta alla sparade globala resultat för gruppen KVS i sorterad stigande namnordning 
 
<SoftboolXML_request type="execute"> 

 <open_session name="charlie" server="192.168.1.1"/> 

 <execute> 

  reviewresult public="KVS" name="*" order="name" dir="asc" 

 <execute> 

</SoftboolXML_request> 
 

Svaret från ovanstående förfrågan kan se ut: 
<SoftboolXML_response type="execute" error_code="0"> 

<review type="result"/> 

 <records total="1"> 

  <record public="KVS" name="MyResult" ctime="2003-09-09" database="FTimes" 

   table="Financial_Times" result="14"> 

   Text/DOC/HEADLINE:sport AND Text/DOC/TEXT:golf 

  </record> 

 </records> 

</SoftboolXML_response> 

 
Exempel: Tag bort resultat med namnet ’MyResult’ 
 
<SoftboolXML_request type="execute"> 

 <open_session name="charlie" server="192.168.1.1"/> 

 <execute> 

  deleteresult name="MyResult" 

 </execute> 

</SoftboolXML_request> 

 
Svaret från ovanstående förfrågan kan se ut: 
<SoftboolXML_response type="execute" error_code="0"> 

<delete type="result" total="1"/> 

</SoftboolXML_response> 

 
Elementet ’delete’ innehåller attributen ’type’ som anger typen på den borttagna sökfrågan och 
’total’ som anger antalet borttagna sökfrågor, som matchade attributet ’name’ 
 

Svar för Metadata 

 
Metadata som erhålls från Boolware Server är hierarkiskt indelad med databas som högsta 
element och fält med dess attribut som lägsta. 
Elementet ’metadata’ innehåller all metadata information. 
Elementet ’databases’, attributet ’count’ anger antalet databaser som följer. 
Elementet ’database’ är avgränsare för varje ingående databas i svaret. 
Attributet ’name’ anger namnet på databasen.  
Attributet ’descr’ anger en beskrivning av databasen. 
Attributet ’provider’ anger datakällan. 
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Attributet ’status’ anger status för databasen. 
  
Elementet ’tables’, attributet ’count’ anger antalet tabeller som följer. 
Elementet ’table’ är avgränsare för varje ingående tabell i svaret. 
Attributet ’schema’ anger schemanamn på tabellen. 
Attributet ’name’ anger namnet på tabellen. 
Attributet ’status’ anger status för tabellen. 
Attributet ’count’ anger antalet rader i tabellen. 
 
Elemetet ’fields’, attributet ’count’ anger antalet fält som följer. 
Elementet ’field’ är avgränsare för varje ingående fält i svaret. 
Attributet ’name’ anger namnet på fältet. 
Attributet ’datatype’ anger datatypen för fältet. 
Attributet ’datasize’ anger storleken på fältet. 
Attributet ’precision’ anger storleken på fältet. 
Attributet ’scale’ anger antal decimaler för fältet. 
 
Elementet ’attribute’ innehåller attribut för alla egenskaper på fältet. Värdet för dessa attribut är 
’0’ för ’nej’ och ’1’ för ’ja’. 
Attributet ’word’ anger ordindexerat. 
Attributet ’string’ anger strängindexerat. 
Attributet ’proximity’ anger närordssökning. 
Attributet ’phonetic anger fonetisk sökning. 
Attributet ’similarity’ anger likhetssökning. 
Attributet ’lefttrunc’ anger snabb vänstertrunkering. 
Attributet ’proxline’ anger närordsökning radvis. 
Attributet ’compress’ anger att interpunktionstecken tas bort. 
Attributet ’permutate’ anger permuterade strängar. 
Attributet ’stemmed’ anger grundformning. 
Attributet ’cluster’ anger grupperade strängar. 
Attributet ’rank’ anger rankning av/på. 
Attributet ’fieldsearch’ anger sökomfång fält. 
Attributet ’freetext’ anger sökomfång fritextsökning. 
Attributet ’alias’ anger icke indexerat aliasfält. 
Attributet ’aliasindex’ anger indexerat aliasfält. 
Attributet ’markuptags’ anger ignorera ML taggar 
Attributet ’stopwords’ anger aktiva stoppord  
Attributet ’foreignkey’ anger främmande nyckel 
Attributet ’dataxml’ anger innehållande xml-data 
Attributet ’subfield’ anger xml-fält 
Attributet ’virtual’ anger virtuellt fält. 
 
Attributet ’category’ används för kategorisering 
Attributet ‘datafield’ data lagrad i Boolware datafil 
Attributet ’searchterm’ markerad som sökterm 
Attributet ’prefix’ fältets innehåll används som prefixering 
Attributet ’attribute’ xml-attribut 
Attributet ‘datautf8‘ fältet innehåller utf-8 enkodat data 
Attributet ’case’ fältet indexerat skiftkänsligt 
Attributet ’memmap’ fältet är minnesmappat 
Attributet ’presort’ fältet är för-sorterat 
Attributet ’geopos’ geografisk Long eller Lat i WGS84 format 
Attributet ’geometer’ geografisk meter angivelse t.ex. RT90 
Attributet ’geomult’ geografiskt fält innehåller både Lat och Long 
Attributet ’within’ fältet indexerat med Within 
Attributet ‘wordasis’ ordindexerat utan neutralisering 
Attributet ‘stringasis’ strängindexerat utan neutralisering  
Attributet ’withinstring’ fältet indexerat med ’Inom sträng’  
 
<metadata> 

 <databases count=""> 
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  <database name="" descr="" status=""> 

   <tables count =""> 

    <table schema="" name ="" status=""  

     count=""> 

     <fields count=""> 

      <field name="" datatype=""  

       datasize="" precision="" scale="" 

       pksequence=""> 

       <attributes word="" string ="" category="" 

        proximity="" phonetic ="" 

        similarity ="" lefttrunc ="" 

        proxline ="" compress ="" 

        permutate = "" stemmed = ""  

        cluster ="" rank =""  

        fieldsearch ="" freetext ="" 

        alias ="" aliasindex ="" markuptags =""  

        stopwords ="" foreignkey = ""  

        dataxml ="" subfield =""  

        virtual ="" category="" datafield="" searchterm="" prefix="" 

    attribute="" datautf8="" case="" memmap="" presort=""  

        geopos="" geometer="" geomult="" wordasis="" stringasis=""  

    withinstring=""/>  

      </field> 

     </fields> 

    </table> 

   </tables> 

  </database> 

 </databases> 

</metatdata> 

 
 

LOOKUP 

Är ett sätt att söka fram och påföra data från en annan tabell än den tabell man f.n. söker och 
hämtar data från. Naturligtvis kan man även göra "lookup" inom samma tabell. 

Request 

 

Lookup har följande utseende och är ett sub-element till <field> i responsedelen inom en 

request-del. Elementet <field> ska upprepas för varje fält som ska hämtas. 
 

<records from="" count=""> 

 <!—- field --> 

 <field name="" dataenclosedelement=""> 

  <lookup replace="" subrecordlimit="" sort=""> 

   <lookuptable name=""/> 

   <lookupfield src="" target=""/> 

   <field name=""/> 

   <field name=""/> 

   <!—Nästlad lookup --> 

   <field name=""> 

    <lookup> 

    <lookuptable name=""/> 

    <lookupfield src="" target=""/> 

    <field name=""/> 

    <field name=""/> 

    </lookup> 

  </lookup> 

 </field> 

 <field name=""/> 

 <field name=""/> 

</records>  
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OBS! 

En giltig lookup måste ha: ett <lookuptable name=""/> element, minst ett  

<lookupfield src="" target=""/> element och minst ett <field name=""/> element för att 
lookupen ska utföras. 
 
Element: 
<lookup [replace=""] [subrecordlimit=""] [sort=""] [suppressempty=""]/> 

 

Påbörjar och beskriver en lookup för överliggande fält <field>. 
 
Attribut: 

replace  ersätt ägande <field>; default är 0 
subrecordlimit       antal subrecords som ska skrivas; default är 1 
sort        här kan ett sorteringsutryck anges för sortering av lookup-posterna för att 
   specificera i vilken ordning de ska hämtas om sökningen genererar mer än  
   en rad i måltabellen; sortering kan ske på valfritt fält inom måltabellen,  
   Softbool AB rekommenderar att sträng-indexera fält som ska ingå i ett  
   sorteringsuttryck; default är ingen sortering 
suppressempty Tillgänglig om raw inte är definierad. Undertrycker tomma subrecords 
   default är 0 
 
 
Element: 
<lookuptable name=""/> 

 

Måltabellen där lookup ska göras; sökning och hämta data. 
 
Attribut: 
name        namn på måltabellen 
 
 
Element: 
<lookupfield [src=""] [target=""] [autotrunc=""] [value=""] [method=""] 

[op=""] [flowvariablevalue=""]/> 

Här anges hur sökningen i måltabellen ska göras. Om flera <lookupfield> anges kommer 
dessa att sökas med ett booleanskt AND-utryck mellan varje lookupfield. 
 
Attribut: 
src        namn på datafältet från ursprungstabellen där data för sökningen hämtas 
target   namn på sökfältet i måltabellen, kan vara tomt om sökfält anges i value  
   istället 
autotrunc  om sökningen ska utföras högertrunkerad; default är 0 
value   ersätter kolumndata från src datafältet vid sökning. Maximal storlek är 256  
   bytes. Default metod är i detta fall word.  
method  ange vilken sökmetod word, string, syn, thes, sound, stem, near, fuzzy,  
   stringasis eller wordasis. Sökning kommer att utföras med angivet  
   underkommando; string(), syn(), thes(), sound(), stem(), near(), fuzzy(),  
   stringasis() eller wordasis(); default är string. 
op   ange operator AND eller OR mellan termer; default är AND 
flowvariablevalue Här anges en variabel som kan sättas i ett flöde. Om variabeln hittas och  
   innehåller ett värde kommer detta värde att användas vid sökning i fältet  
   angivet i "target". Detta har högre prioritet än "value". Default metod är i 
detta  
   fall word. 
 
 
Element: 
<field name="" [aliasname=""] [conditionalreplacevalue=""] 

[conditionalcomparefield=""] [nohitreplacevalue=""] 

[nohitkeepparentvalue=""]/> 
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Anger vilka fält som ska hämtas i response-delen. 
 
Attribut: 
name     namn på datafältet i söktabellen 
aliasname    ersätter namnet på datafältet med angivet alias-namn i responsens 

<field> eller <subfield> element 
conditionalreplacevalue byter ut innehållet på fältet om det innehåller en del av angiven fras 

eller term ex. conditionalreplacevalue="'*';'EJ TILLÅTET'" 
conditionalcomparefield namnet på det datafält vars innehåll skall matchas mot angivet villkor i 

conditionalreplacevalue. Default är samma namn som är angivet i 
attributet name. 

nohitreplacevalue   om lookup-frågan inte genererar någon träff kommer 
angivet värde att användas i svaret i elementet <subfield> 

nohitkeepparentvalue om lookup-frågan inte genererar någon träff kommer värdet från det 
fält där man angivit lookup-frågan att användas. Denna inställning har 
högre prioritet än "nohitreplacevalue"; default är 0. 

 
För mer information om attributen på elementet <field>, se Softbool XML Request Schema. 
 

Response 

 
Hierarki om attributet replace ej är angivet i request lookup: 
<record score="1.000"> 

 <field name="">   

  <subrecord tablename=""> 

   <subfield name=""></subfield> 

  </subrecord> 

 </field> 

</record> 

 
Element: 
<field name=""/> 

 

Inleder fältdata för angivet fält som har begärts i request-delen. 
 
Attribut: 
name   Om attributet aliasname är angivet i request-delen är det aliasnamnet som  
   presenteras som attributvärde, annars anges fältnamnet som attributvärde.  
 
 
Hierarki om attributet replace är angivet i request lookup: 
<record score="1.000"> 

 <subrecord> 

  <subfield name=""></subfield> 

 </subrecord> 

</record> 

 
Element: 
<subrecord tablename=""/> 

 

Inleder och avslutar ett eller flera subfield element. 
 
Attribut: 
tablename  namn på tabell för subrecord 
 
Element: 
<subfield name=""/> 

 

Inleder fältdata för angivet lookupfält som har begärts i request-delen. 
 
Attribut: 
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name   Om attributet aliasname är angivet i request-delen är det aliasnamnet som  
   presenteras som attributvärde, annars anges fältnamnet som attributvärde.  
 

Exempel på Lookup  

 
Sökning sker i en tabell innehållande företagsinformation. Denna tabell innehåller ett fält med 
SNI-kod för företaget. Här vill vi även påföra den texten som korrelerar till SNI-koden för posten. 
Denna information finns i en annan tabell i samma databas som företagsinformationen. 
 
Tabellen med företagsinformation heter "CompanyInfo" och tabellen med SNI-koder heter 
"SNI". 
Tabellen med företagsinformation innehåller bl.a. fälten: "CompanyName", "City", "SNICode" 
och "CompanyLang". 
 
Tabellen "SNI" har tre fält, "Code", "Lang" och "Info", där fältet "Code" innehåller SNI-kod, 
"Lang" innehåller en språkkod och fältet "Info" innehåller en beskrivande text för SNI-koden. 
 
Sök fram företag ur tabellen "CompanyInfo"; vi söker i fältet "CompanyName" efter företag som 
har ordet "IKEA" i namnet, sortera posterna på "CompanyName" stigande och hämtar därefter 
data från fälten: "CompanyName", "SNICode", "City" och "CompanyLang".  
 
Även klartexten påförs för SNI-koden i posten i ett sub-fält genom att använda elementet 

<lookup>. 
 
anger även "Lookuptext" som aliasnamn för fältet för att slippa fältnamnet "Info" i response-
delen. 
 
Bygg upp en xml-förfrågan enligt nedan: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SoftboolXML_requests> 

<SoftboolXML_request type="query"> 

<open_session name="" queryhistory="1"/> 

<database name="Companies"/> 

<table name="CompanyInfo"/> 

<query>FIND CompanyName:IKEA</query> 

<response queryhistory="0" type="" href=""> 

<sort expression="CompanyName asc"/> 

<records from="1" count="2" maxchars="0" > 

<field name="CompanyName"/> 

<field name="SNICode" dataenclosedelement="value"> 

 <lookup subrecordlimit="3"> 

  <lookuptable name="SNI"/> 

  <lookupfield src="SNICode" target="Code"/> 

  <field name="Lang"/> 

  <field name="Info" aliasname="Lookuptext"/> 

 </lookup> 

</field> 

<field name="City"/> 

<field name="CompanyLang"/> 

</records> 

</response> 

</SoftboolXML_request> 

</SoftboolXML_requests> 

 
Svaret på ovanstående fråga kan t.ex. vara: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<SoftboolXML_responses> 

<SoftboolXML_response type="query" error_code="0" databasename="Companies" flowexit="" > 

<session>CARLOS</session> 

<records total="13935" from="1" to="2" rank="sort asc" tablename="CompanyInfo"> 

<record score="1.000"> 

<field name="CompanName">IKEA AB</field> 

<field name="SNICode"><value>361</value> 

 <subrecord tablename="SNI"> 

  <subfield name="Lang">SE</subfield> 
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  <subfield name="Lookuptext">Tillverkning av möbler</subfield> 

 </subrecord> 

 <subrecord tablename="SNI"> 

  <subfield name="Lang">EN</subfield> 

  <subfield name="Lookuptext">Manufacturing of furniture</subfield> 

 </subrecord> 

 <subrecord tablename="SNI"> 

  <subfield name="Lang">SE</subfield> 

  <subfield name="Lookuptext">Tillverkning av möbler, soffor</subfield> 

 </subrecord> 

</field> 

<field name="City">BAGARMOSSEN</field> 

<field name="CompanyLang">SE</field> 

</record> 

<record score="1.000"> 

<field name="CompanyName">IKEA Sweden AB</field> 

<field name="SNICode">505 

 <subrecord tablename="SNI"> 

  <subfield name="Lang">SE</subfield> 

  <subfield name="Lookuptext">Detaljhandel inom drivmedel</subfield> 

 </subrecord> 

 <subrecord tablename="SNI"> 

  <subfield name="Lang">EN</subfield> 

  <subfield name="Lookuptext">Retaling fuel</subfield> 

 </subrecord> 

 <subrecord tablename="SNI"> 

  <subfield name="Lang">EN</subfield> 

  <subfield name="Lookuptext">Retaling fuel, oil</subfield> 

 </subrecord> 

</field> 

<field name="City">STOCKHOLM</field> 

<field name="CompanyLang">EN</field> 

</record> 

</records> 

</SoftboolXML_response> 

</SoftboolXML_responses> 

 
Förfina lookup-frågan genom att endast hämta den text som överensstämmer med språkkoden i 
företagsposten, "CompanyLang".  
 

Här använder vi nu ytterligare ett <lookupfield src="" target=""> för att åstadkomma en 
booleansk and-fråga för att endast få den lydelse vars språkkod finns i företagsposten. 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SoftboolXML_requests> 

<SoftboolXML_request type="query"> 

<open_session name="" queryhistory="1"/> 

<database name="Companies"/> 

<table name="CompanyInfo"/> 

<query>FIND CompanyName:IKEA</query> 

<response queryhistory="0" type="" href=""> 

<sort expression="CompanyName asc"/> 

<records from="1" count="2" maxchars="0" > 

<field name="CompanyName"/> 

<field name="SNICode"> 

 <lookup subrecordlimit="3"> 

  <lookuptable name="SNI"/> 

  <lookupfield src="SNICode" target="Code"/> 

  <lookupfield src="CompanyLang" target="Lang"/> 

  <field name="Lang"/> 

  <field name="Info" aliasname="Lookuptext"/> 

 </lookup> 

</field> 

<field name="City"/> 

</records> 

</response> 

</SoftboolXML_request> 

</SoftboolXML_requests> 

 
Svaret på ovanstående fråga blir då: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<SoftboolXML_responses> 

<SoftboolXML_response type="query" error_code="0" databasename="Companies" flowexit="" > 

<session>CARLOS</session> 

<records total="13935" from="1" to="2" rank="sort asc" tablename="CompanyInfo"> 
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<record score="1.000"> 

<field name="CompanName">IKEA AB</field> 

<field name="SNICode">361 

 <subrecord tablename="SNI"> 

  <subfield name="Lang">SE</subfield> 

  <subfield name="Lookuptext">Tillverkning av möbler</subfield> 

 </subrecord> 

<subrecord tablename="SNI"> 

  <subfield name="Lang">SE</subfield> 

  <subfield name="Lookuptext">Tillverkning av möbler, soffor</subfield> 

 </subrecord> 

 <subrecord tablename="SNI"> 

  <subfield name="Lang"></subfield> 

  <subfield name="Lookuptext"></subfield> 

 </subrecord> 

</field> 

<field name="City">BAGARMOSSEN</field> 

<field name="CompanyLang">SE</field> 

</record> 

<record score="1.000"> 

<field name="CompanyName">IKEA Sweden AB</field> 

<field name="SNICode">505 

 <subrecord tablename="SNI"> 

  <subfield name="Lang">EN</subfield> 

  <subfield name="Lookuptext">Retaling fuel</subfield> 

 </subrecord> 

 <subrecord tablename="SNI"> 

  <subfield name="Lang">EN</subfield> 

  <subfield name="Lookuptext">Retaling fuel, oil</subfield> 

 </subrecord> 

 <subrecord tablename="SNI"> 

  <subfield name="Lang"></subfield> 

  <subfield name="Lookuptext"></subfield> 

 </subrecord> 

</field> 

<field name="City">STOCKHOLM</field> 

<field name="CompanyLang">EN</field> 

</record> 

</records> 

</SoftboolXML_response> 

</SoftboolXML_responses> 

 

Som synes här blir det ett <subrecord> element i varje post som är tomt och detta beror på att 

subrecordlimit är angett till 3 i <lookup> elementet i frågedelen. 
 

Exempel på lookup med villkorligt utbyte av värde 

 
I detta exempel vill vi slå upp och se om telefonnummret hittas i en annan tabell 

NotAllowedPhoneNumbers för att kontrollera om vi får visa det eller ej. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<SoftboolXML_requests> 

  <SoftboolXML_request type="query"> 

    <database name="Person" /> 

    <table name="Person" /> 

    <query>Find PhoneNumber:*</query> 

    <response queryhistory="0"> 

      <records from="1" count="25"> 

        <field name="PhoneNumber"> 

          <lookup replace="1" subrecordlimit="1" > 

            <lookuptable name="NotAllowedPhoneNumbers" /> 

            <lookupfield src="PhoneNumber" target="PhoneNumber" method="word" /> 

            <field name="PhoneNumber" nohitkeepparentvalue="1" 

  conditionalreplacevalue="'*';'EJ TILLÅTET'"/> 

          </lookup> 

        </field> 

      </records> 

    </response> 

  </SoftboolXML_request> 

</SoftboolXML_requests> 
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Exempel utan lookup med villkorligt utbyte av värde 

 
I detta exempel vill vi kontrollera om telefonnummer får visas eller ej. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<SoftboolXML_requests> 

  <SoftboolXML_request type="query"> 

    <database name="Person" /> 

    <table name="Person" /> 

    <query>Find PhoneNumber:*</query> 

    <response queryhistory="0"> 

      <records from="1" count="25"> 

        <field name="PhoneNumber"  

    conditionalreplacevalue="'1';'EJ TILLÅTET'" 

   conditionalcomparefield="NIX"/> 

      </records> 

    </response> 

  </SoftboolXML_request> 

  </SoftboolXML_requests> 
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Exempel XML 

Nedan följer några kompletta XML skript, där såväl förfrågan som svaret visas. 
 
Som tidigare sagts är det meningen att Boolware Server skall användas interaktivt; en 
användare (session) skall behålla sin logiska koppling till Boolware Server under en lång tid för 
att förfina sökresultatet med upprepade booleanska frågor. Detta förfaringssätt gör det också 
möjligt att efter en söksession hämta information ur datakällan "stegvis"; man kanske vill sortera 
om posterna mellan olika presentationer utan att söka om etc. 
 
Alla exempel innefattas i en session, men det är naturligtvis möjligt att starta flera sessioner mot 
Boolware Server. 
 
Förutsättningarna för nedanstående exempel: 
I en stor databas, Tidningar, vilken innehåller miljontals artiklar från åtskilliga tidskrifter, vill man 
utföra olika typer av sökningar. Databasen består av en tabell, Artiklar, och följande kolumner 
(fält): Artikel nr, Tidskrift, Utgivningsdatum, Författare, Kategori, Storlek, och Text.  
 
Kolumnen Artikel nr innehåller en unik identifikation (Primärnyckel) för de artiklar, som finns 
lagrade i databasen. I kolumnen Tidskrift lagras namnet på den aktuella tidskriften, i vilken 
artikeln publicerats. Kolumnen Utgivningsdatum innehåller det datum, då artikeln publicerades i 
formen ååååmmdd, namnet på författaren finns i kolumnen Författare. Vilken typ av artikel det 
rör sig om: sport, inrikespolitik, utrikespolitik, kultur, finans, nöje etc., lagras i kolumnen Kategori, 
medan kolumnen Storlek anger hur stor artikeln är uttryckt i antal ord. Slutligen finns det en 
kolumn benämnd Text, där det egentliga innehållet i den aktuella artikeln finns. 

Exempel 1   Enkel fråga 

 
Uppgiften är att hitta alla artiklar, som handlar om bilar. Troligtvis är det kolumnen Text som 
skall användas och den enkla frågan ser ut som följer:  
 
FIND Text:bilar. Låt oss anta att det finns 12.435 artiklar, vilka innehåller söktermen bilar. I 
detta skede önskas inga artiklar utskrivna. 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_requests> 

  <SoftboolXML_request type="query" queryhistory="1"> 

    <open_session name="Användare1"/> 

    <database name="Tidningar"/> 

    <table name="Artiklar"/> 

    <query>FIND Text:bilar</query> 

  </SoftboolXML_request> 

</SoftboolXML_requests> 

 

Eftersom inga artiklar önskas, behöver inget element ’response’ finnas. Svaret som genereras 
av Boolware Server blir: 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_responses> 

  <SoftboolXML_response type="query" error_code="0"> 

    <session>Användare1</session> 

    <records total="12435"/> 

  </SoftboolXML_response> 

</SoftboolXML_responses> 

 
Det enda svar som erhålls är i detta fall: typen av förfrågan (’query’), uppgift om att sökningen 
gått bra (’error_code’ = 0), vilken session det gäller (Användare1) samt resultatet av sökningen 
12.435. Användare1 är den session som kommer att användas genom alla exempel.  
 
Trots att ingen sökhistorik skall presenteras, måste det anges redan FIND kommandot, 
eftersom sökhistoriken gäller mellan två FIND kommandon. 
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Exempel 2   Förfinad fråga med svar 

Genom att specificera fler sökkriteria kan man väldigt enkelt reducera antalet artiklar:  
AND Utgivningsdatum:>=20000101.  
 
Denna sökfråga ger som resultat alla artiklar som handlar om bilar, som är publicerade detta 
århundrade. För att fortsätta på det tidigare resultatet i Exempel1, är det viktigt att ange korrekt 
sessionsidentifikation (Användare1). Denna gång skall de 3 artiklar, som innehåller flest 
angivna sökord hämtas som svar. De kolumner man vill titta på är: Artikel nr, Utgivningsdatum 
och Text. Maximalt 20 tecken från varje kolumn önskas. 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_requests> 

  <SoftboolXML_request type="query" queryhistory="1"> 

    <open_session name="Användare1"/> 

    <database name="Tidningar"/> 

    <table name="Artiklar"/> 

    <query>AND Utgivningsdatum:&gt;=20000101</query> 

    <response> 

      <records from="1" count="3" rank="occurrency" maxchars=20> 

        <field name="Artikel nr"> </field> 

        <field name="Utgivningsdatum"> </field> 

        <field name="Text"> </field> 

      </records> 

    </response> 

  </SoftboolXML_request> 

</SoftboolXML_requests> 

 

Efter denna fråga reduceras antalet funna artiklar till 735. 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_responses> 

  <SoftboolXML_response type="query" error_code="0"> 

    <session>Användare1</session> 

    <records total="735" from="1" to="3" rank="occ"/> 

      <record score="14"> 

        <field name="Artikel nr"> 8432 </field> 

        <field name="Utgivningsdatum"> 20000912 </field> 

        <field name="Text"> Artikel om Volvo...</field> 

      </record> 

      <record score="12"> 

        <field name="Artikel nr"> 736 </field> 

        <field name="Utgivningsdatum"> 20000422 </field> 

        <field name="Text"> Artikel om Saab...</field> 

      </record> 

      <record score="7"> 

        <field name="Artikel nr"> 12456 </field> 

        <field name="Utgivningsdatum"> 20000714 </field> 

        <field name="Text"> Artikel om Ford...</field> 

      </record> 

    </records> 

  </SoftboolXML_response> 

</SoftboolXML_responses> 

 
Det nya från tidigare exempel är att innehållet i vissa framsökta artiklar lämnas som svar. 
Eftersom vi har begärt dem i en viss ordningsföljd (antal förekomster på söktermer), kommer 
den artikel först, där de angivna sökorden (bilar och >=20000101) förekommer flest gånger 
(14). 

Exempel 3   Ytterligare förfining och sökhistorik  

 
I detta exempel skall ytterligare en förfining av sökningen göras; endast artiklar som återfinns i 
kategorin kultur skall medtagas.  
 
Svaret skall denna gång komma i frekvensordning och eftersom en del frågor har utförts begärs 
också en sökhistorik.  
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Det är samma kolumner man vill se efter denna förfining.  
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_requests> 

  <SoftboolXML_request type="query"> 

    <open_session name="Användare1" queryhistory="1"/> 

    <database name="Tidningar"/> 

    <table name="Artiklar"/> 

    <query>AND Kategori:kultur</query> 

    <response queryhistory="1"> 

      <records from="1" count="3" rank="frequency" maxchars=20> 

        <field name="Artikel nr"> </field> 

        <field name="Utgivningsdatum"> </field> 

        <field name="Text"> </field> 

      </records> 

    </response> 

  </SoftboolXML_request> 

</SoftboolXML_requests> 

 
Efter denna fråga reduceras antalet funna artiklar till 5. 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_responses> 

  <SoftboolXML_response type="query" error_code="0"> 

    <session>Användare1</session> 

    <records total="5" from="1" to="3" rank="freq"/> 

      <record score="0.338"> 

        <field name="Artikel nr"> 12456 </field> 

        <field name="Utgivningsdatum"> 20000714 </field> 

        <field name="Text"> Artikel om Ford...</field> 

      </record> 

      <record score="0.306"> 

        <field name="Artikel nr"> 8432 </field> 

        <field name="Utgivningsdatum"> 20000912 </field> 

        <field name="Text"> Artikel om Volvo...</field> 

      </record> 

      <record score="0.288"> 

        <field name="Artikel nr"> 736 </field> 

        <field name="Utgivningsdatum"> 20000422 </field> 

        <field name="Text"> Artikel om Saab...</field> 

      </record> 

    </records> 

    <queryhistory total="3"> 

      <queryitem result="12435" intermediate="12435" 

       FIND bilar </queryitem> 

      <queryitem result="735" intermediate="10726" 

       AND Utgivningsdatum:>=20000101 </queryitem> 

      <queryitem result="5" intermediate="2489" 

       AND Kategori:kultur </queryitem> 

    </queryhistory> 

  </SoftboolXML_response> 

</SoftboolXML_responses> 

 
Det nya från tidigare exempel är att även sökhistoriken skall presenteras. I detta fall är det tre 
frågor som har utförts. Attributet ’result’ visar slutresultatet efter varje fråga, medan attributet 
’intermediate’ anger hur många träffar just denna fråga gav. I detta fall gav exempelvis frågan 
på Kategori:kultur 2.489 träffar. 

Exempel 4   Hämta resterande träffar 

 
I detta exempel skall de resterande två posterna hämtas fram ur den tidigare sökmängden. 
Totalt finns det 5 poster och tre av dem har redan, i Exempel 3, hämtats. I detta exempel visas 
hur man fortsätter en hämtning av poster utan att fråga om; resultatet för denna session (5) 
finns sparat i Boolware Server. 
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<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_requests> 

  <SoftboolXML_request type="query"> 

    <open_session name="Användare1" queryhistory="1"/> 

    <database name="Tidningar"/> 

    <table name="Artiklar"/> 

    <response queryhistory="1"> 

      <records from="4" count="2" rank="frequency" maxchars=20> 

        <field name="Artikel nr"> </field> 

        <field name="Utgivningsdatum"> </field> 

        <field name="Text"> </field> 

      </records> 

    </response> 

  </SoftboolXML_request> 

</SoftboolXML_request> 

 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_responses> 

  <SoftboolXML_response type="query" error_code="0"> 

    <session>Användare1</session> 

    <records total="5" from="4" to="5" rank="freq"/> 

      <record score="0.204"> 

        <field name="Artikel nr"> 645 </field> 

        <field name="Utgivningsdatum"> 20000304 </field> 

        <field name="Text"> Artikel om Simca...</field> 

      </record> 

      <record score="0.198"> 

        <field name="Artikel nr"> 1802 </field> 

        <field name="Utgivningsdatum"> 20000131 </field> 

        <field name="Text"> Artikel om Citroen...</field> 

      </record> 

    </records> 

    <queryhistory total="3"> 

      <queryitem result="12435" intermediate="12435" 

       FIND bilar </queryitem> 

      <queryitem result="735" intermediate="10726" 

       AND Utgivningsdatum:>=20000101 </queryitem> 

      <queryitem result="5" intermediate="2489" 

       AND Kategori:kultur </queryitem> 

    </queryhistory> 

  </SoftboolXML_response> 

</SoftboolXML_responses> 

 
Som framgår av exemplet anger man ingen sökning, eftersom det är resultatet från den tidigare 
sökningen (Exempel 3) som skall användas; man skall bara hämta andra poster. Sökhistoriken 
blir naturligtvis densamma; inga nya frågor har gjorts, varför den egentligen skulle kunna 
utelämnas. 

Exempel 5   Sortera resultatet 

 
I detta exempel skall endast ordningsföljden på de framsökta posterna ändras. I stället för att 
presentera posterna i frekvensordning skall de komma i kronologisk ordning; den först skapade 
artikeln skall komma först. Om innehållet i kolumnen Utgivningsdatum saknas, skall dessa 
poster sorteras först (emptydata=first). Alla artiklar skall hämtas. Ingen sökhistorik behövs i 
detta fall, då ingen ny sökning utförs. 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_requests> 

  <SoftboolXML_request type="query"> 

    <open_session name="Användare1"/> 

    <database name="Tidningar"/> 

    <table name="Artiklar"/> 

    <response> 

      <sort expression="Utgivningsdatum asc emptydata=first"/> 

      <records from="1" count="5" maxchars=20> 

        <field name="Artikel nr"> </field> 
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        <field name="Utgivningsdatum"> </field> 

        <field name="Text"> </field> 

      </records> 

    </response> 

  </SoftboolXML_request> 

</SoftboolXML_requests> 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_responses> 

  <SoftboolXML_response type="query" error_code="0"> 

    <session>Användare1</session> 

    <records total="5" from="1" to="5" rank="sort asc"/> 

      <record score="1.000"> 

        <field name="Artikel nr"> 1802 </field> 

        <field name="Utgivningsdatum"> 20000131 </field> 

        <field name="Text"> Artikel om Citroen...</field> 

      </record> 

      <record score="1.000"> 

        <field name="Artikel nr"> 645 </field> 

        <field name="Utgivningsdatum"> 20000304 </field> 

        <field name="Text"> Artikel om Simca...</field> 

      </record> 

        <record score="1.000"> 

        <field name="Artikel nr"> 736 </field> 

        <field name="Utgivningsdatum"> 20000422 </field> 

        <field name="Text"> Artikel om Saab...</field> 

      </record> 

      <record score="1.000"> 

        <field name="Artikel nr"> 12456 </field> 

        <field name="Utgivningsdatum"> 20000714 </field> 

        <field name="Text"> Artikel om Ford...</field> 

      </record> 

      <record score="1.000"> 

        <field name="Artikel nr"> 8432 </field> 

        <field name="Utgivningsdatum"> 20000912 </field> 

        <field name="Text"> Artikel om Volvo...</field> 

      </record> 

    </records> 

  </SoftboolXML_response> 

</SoftboolXML_responses> 

 
Inte heller i detta fall anger man någon sökning, eftersom det är resultatet från den tidigare 
sökningen (Exempel 3) som skall användas; man skall bara sortera om och hämta alla poster. 
Sökhistoriken behövs inte heller, eftersom ingen ny sökning gjorts. 

Exempel 6   Hämta indextermer i hela index 

 
I vissa fall kan det vara nödvändigt att se vilka indextermer det finns att söka på. Det finns två 
sätt att hämta indextermer: indextermer som finns i samtliga poster, eller indextermer som 
endast finns i poster som ingår i resultatet (zoom). 
Man kan välja var i indexet man vill starta genom att ange en startterm och naturligtvis kan man 
bestämma hur många indextermer man vill hämta. 
 
Antag att man i kolumnen ’Text’ vill se indextermer i hela index med start från bil. Endast 10 
indextermer önskas. 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_requests> 

  <SoftboolXML_request type="index"> 

    <open_session name="Användare1"/> 

    <database name="Tidningar"/> 

    <table name="Artiklar"/> 

    <index field="Text" type="1" start_position="bil" max_terms="10"/> 

  </SoftboolXML_request> 

</SoftboolXML_requests> 
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<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_responses> 

  <SoftboolXML_response type="index" error_code="0"> 

    <session>Användare1</session> 

    <records field="Text" total="10"/> 

      <record term="BIL" count="12435"/> 

      <record term="BILAR" count="7295"/> 

      <record term="BILARS" count="124"/> 

      <record term="BILARNA" count="435"/> 

      <record term="BILARNAS" count="24"/> 

      <record term="BILD" count="14435"/> 

      <record term="BILDER" count="10435"/> 

      <record term="BILDERNA" count="485"/> 

      <record term="BILEN" count="9439"/> 

      <record term="BILENS" count="48"/> 

    </records> 

  </SoftboolXML_response> 

</SoftboolXML_responses> 

 

Antalet som anges i ’count’ gäller i hur många poster i hela databasen respektive indexterm 
förekommer. 
 

Exempel 7   Hämta indextermer i aktuellt resultat 

 
I detta fall vill man hämta indextermer som fortfarande finns i poster som ingår i resultatet. Det 
aktuella resultatet kommer från följande sökning: FIND Text:bil, som ger svaret 12.435. 
Antag att man i kolumnen ’Text’ vill se indextermer i poster som ingår i resultatet med start från 
bil. Endast 10 indextermer önskas. 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_requests> 

  <SoftboolXML_request type="index"> 

    <open_session name="Användare1"/> 

    <database name="Tidningar"/> 

    <table name="Artiklar"/> 

    <index field="Text" type="1" start_position="bil" zoom="yes"     

     max_terms="10"/> 

  </SoftboolXML_request> 

</SoftboolXML_requests> 

 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_responses> 

  <SoftboolXML_response type="index" error_code="0"> 

    <session>Användare1</session> 

    <records field="Text" total="10"/> 

      <record term="BIL" count="12435"/> 

      <record term="BILAR" count="295"/> 

      <record term="BILD" count="5468"/> 

      <record term="BILDER" count="3732"/> 

      <record term="BILDERNA" count="137"/> 

      <record term="BILEN" count="1789"/> 

      <record term="BILIA" count="7"/> 

      <record term="BILLYKTA" count="83"/> 

      <record term="BILORAMA" count="2"/> 

      <record term="BILSELE" count="1"/> 

    </records> 

  </SoftboolXML_response> 

</SoftboolXML_responses> 

 
Antalet som anges i ’count’ gäller i hur många poster i det aktuella resultatet respektive 
indexterm förekommer i. 
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Observera att en del termer inte längre hämtas, eftersom de inte återfinns i resultatet (BILARS, 
BILARNA, BILARNAS och BILENS), medan efterkommande har fyllt på (BILIA, BILLYKTA, 
BILORAMA och BILSELE) upp till 10 indextermer. 
 

Exempel 8   Hämta hierarkiskt index 

 
I detta fall vill man hämta indextermer från ett grupperat index i hierarkisk ordning. Det finns tre 
olika sätt att presentera ett hierarkiskt index i Boolware:  
 
1. Hierarkisk presentation ordnad efter antal (type = 10) 
2. Indexordning, där varje grupperad term presenteras (type = 11) 
3. Hierarkisk presentation i alfabetisk ordning (type = 12) 
 
Antag att man i kolumnen ’Datum’ vill se indextermer presenterade hierarkiskt ordnade efter 
antal förekomster (type = 10). Datum lagras i formen yyyymmdd och är grupperad enligt: 4, 6, 8. 
De 10 första posterna begärs. 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_requests> 

  <SoftboolXML_request type="index"> 

    <open_session name="Användare1"/> 

    <database name="FOB"/> 

    <table name="Person"/> 

    <index field="Datum" start_position="" type="10" max_terms="10"/> 

  </SoftboolXML_request> 

</SoftboolXML_requests> 

 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_responses> 

  <SoftboolXML_response type="index" error_code="0"> 

    <session>Användare1</session> 

    <records field="Datum" total="10"/> 

      <record term="1945" count="14837"/> 

      <record term="194503" count="1318"/> 

      <record term="19450321" count="60"/> 

      <record term="19450312" count="52"/> 

      <record term="19450310" count="48"/> 

      <record term="19450327" count="47"/> 

      <record term="19450301" count="32"/> 

      <record term="19450331" count="30"/> 

      <record term="19450302" count="30"/> 

      <record term="19450313" count="25"/> 

    </records> 

  </SoftboolXML_response> 

</SoftboolXML_responses> 

 
Antalet som anges i ’count’ gäller i hur många poster i det aktuella resultatet respektive 
indexterm förekommer i. 
 
Antag att man i kolumnen ’Datum’ vill se indextermer presenterade hierarkiskt ordnade i 
alfabetisk ordning (type = 12). Datum lagras i formen yyyymmdd och är grupperad enligt: 4, 6, 
8. De 10 första posterna begärs. 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_requests> 

  <SoftboolXML_request type="index"> 

    <open_session name="Användare1"/> 

    <database name="FOB"/> 

    <table name="Person"/> 

    <index field="Datum" start_position="" type="12" max_terms="10"    

continuation="no"/> 

  </SoftboolXML_request> 

</SoftboolXML_requests> 
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<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_responses> 

 <SoftboolXML_response type="index" error_code="0"> 

  <session>Användare1</session> 

  <records field="Datum" total="10"/> 

    <record term="1904" count="9837"/> 

    <record term="190401" count="11"/> 

    <record term="19040101" count="60"/> 

    <record term="19040102" count="52"/> 

    <record term="19040103" count="96"/> 

    <record term="19040104" count="147"/> 

    <record term="19040105" count="14"/> 

    <record term="19040106" count="86"/> 

    <record term="19040107" count="32"/> 

    <record term="19040108" count="12"/> 

  </records> 

 </SoftboolXML_response> 

</SoftboolXML_responses> 

 
Antalet som anges i ’count’ gäller i hur många poster i det aktuella resultatet respektive 
indexterm förekommer i. 
 
För att erhålla nästa 10 termer behöver man bara aktivera attributet ‘continuation’. 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_requests> 

 <SoftboolXML_request type="index"> 

  <open_session name="Användare1"/> 

  <database name="FOB"/> 

  <table name="Person"/> 

  <index field="Datum" start_position="" type="12" max_terms="10" 

continuation="yes"/> 

 </SoftboolXML_request> 

</SoftboolXML_requests> 

 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_responses> 

 <SoftboolXML_response type="index" error_code="0"> 

  <session>Användare1</session> 

  <records field="Date" total="10"/> 

    <record term="19040109" count="12"/> 

    <record term="19040110" count="19"/> 

    <record term="19040111" count="55"/> 

    <record term="19040112" count="77"/> 

    <record term="19040113" count="21"/> 

    <record term="19040114" count="63"/> 

    <record term="19040115" count="89"/> 

    <record term="19040116" count="16"/> 

    <record term="19040117" count="55"/> 

    <record term="19040118" count="72"/> 

  </records> 

 </SoftboolXML_response> 

</SoftboolXML_responses> 

Exempel 9   Hämta indextermer i frekvensordning 

 
I detta fall vill man hämta indextermer och erhålla dem i frekvensordning; antal förekomster. 
Ordningen skall vara fallande; de vanligaste termerna först. 
 
Antag att man i kolumnen ’Text’ vill se de 10 vanligaste indextermerna och få den vanligaste 
först. För att begränsa urvalet vill man endast ha termer, som förekommer i fler än 1.000 poster. 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_requests> 

 <SoftboolXML_request type="index"> 
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  <open_session name="Användare1"/> 

  <database name="Tidningar"/> 

  <table name="Artiklar"/> 

  <index field="Text" type="14" order="desc" freqtype="1"  

  start_position=">1000" max_terms="10"/> 

 </SoftboolXML_request> 

</SoftboolXML_requests> 

 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_responses> 

 <SoftboolXML_response type="index" error_code="0"> 

  <session>Användare1</session> 

  <records field="Text" total="10"/> 

    <record term="I" count="104706"/> 

    <record term="OCH" count="99723"/> 

    <record term="PÅ" count="95468"/> 

    <record term="SOM" count="93732"/> 

    <record term="TILL" count="92996"/> 

    <record term="ATT" count="92865"/> 

    <record term="EN" count="91604"/> 

    <record term="AV" count="90673"/> 

    <record term="MED" count="90567"/> 

    <record term="FÖR" count="87103"/> 

  </records> 

 </SoftboolXML_response> 

</SoftboolXML_responses> 

 
Antalet som anges i ’count’ gäller i hur många poster i det aktuella resultatet respektive 
indexterm förekommer i. 
 
Observera att endast termer, som förekommer i fler än 1.000 poster, kommer att selekteras. 
Detta gör att extraheringen och sorteringen går avsevärt mycket snabbare än om alla termer 
skulle tas med. I nästa exempel, Exempel 9, visas hur man kan positionera i en mängd 
selekterade termer i frekvensordning. 

Exempel 10   Positionera bland selekterade indextermer i frekvensordning 

 
I detta fall vill man positionera till ett bestämt antal bland de termer som selekterades i Exempel 
8. Observera att positionering endast kan ske i den selekterade mängden; i detta fall finns 
endast termer som förekommer i fler än 1.000 poster. 
 
Ordningen skall vara stigande och man vill starta från termer som finns i 2.000 (eller närmast 
högre) antal poster.  
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_requests> 

 <SoftboolXML_request type="index"> 

  <open_session name="Användare1"/> 

  <database name="Tidningar"/> 

  <table name="Artiklar"/> 

  <index field="Text" type="14" order="asc" freqtype="1" start_position="2000" 

max_terms="10"/> 

 </SoftboolXML_request> 

</SoftboolXML_requests> 

 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_responses> 

 <SoftboolXML_response type="index" error_code="0"> 

  <session>Användare1</session> 

  <records field="Text" total="10"/> 

    <record term="STÖRSTA" count="2001"/> 

    <record term="GER" count="2002"/> 

    <record term="INGA" count="2002"/> 

    <record term="NER" count="2003"/> 

    <record term="TYCKER" count="2007"/> 
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    <record term="GÅTT" count="2008"/> 

    <record term="VARJE" count="2011"/> 

    <record term="BÅDA" count="2012"/> 

    <record term="TIDEN" count="2014"/> 

    <record term="LÄNGE" count="2015"/> 

  </records> 

 </SoftboolXML_response> 

</SoftboolXML_responses> 

 
Antalet som anges i ’count’ gäller i hur många poster i det aktuella resultatet respektive 
indexterm förekommer i. 
 

Exempel 11   Hämta endast specificerade indextermer i hela index 

 
I vissa fall kan det vara användbart att se vilka indextermer det finns som uppfyller vissa 
kriterier. Genom att använda sig av Boolwares jokertecken (*, ?, ! och #) kan man specificera en 
"mask" som start_position. Endast termer som uppfyller dessa villkor i indexet kommer att 
presenteras. Denna funktion går naturligtvis också att använda för relevant index;  indextermer 
som endast finns i poster som ingår i resultatet (zoom). 
 
Man kan naturligtvis bestämma hur många indextermer man vill hämta; max_terms. 
 
Antag att man i kolumnen ’Text’ vill se indextermer (bilmodeller) i hela index, som uppfyller 
följande villkor: !##* (måste börja med en bokstav (!) och följas av minst två siffror (##); * anger 
att vad som helst kan följa. (Man kan blanda samtliga Boolware jokertecken hur som helst.) 
Endast 10 indextermer önskas. 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_requests> 

 <SoftboolXML_request type="index"> 

  <open_session name="Användare1"/> 

  <database name="Tidningar"/> 

  <table name="Artiklar"/> 

  <index field="Text" type="1" start_position="s##!!" max_terms="10"/> 

 </SoftboolXML_request> 

</SoftboolXML_requests> 

 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_responses> 

 <SoftboolXML_response type="index" error_code="0"> 

  <session>Användare1</session> 

  <records field="Text" total="10"/> 

    <record term="C70" count="2435"/> 

    <record term="S40" count="7295"/> 

    <record term="S60" count="124"/> 

    <record term="S80" count="435"/> 

    <record term="V50" count="24"/> 

    <record term="V70" count="4435"/> 

    <record term="W116" count="10435"/> 

    <record term="W123" count="485"/> 

    <record term="W124" count="9439"/> 

    <record term="W210" count="48"/> 

  </records> 

 </SoftboolXML_response> 

</SoftboolXML_responses> 

 

Antalet som anges i ’count’ gäller i hur många poster i hela databasen respektive indexterm 
förekommer. 

Exempel 12   Hämta statistik över använda sökord 

I detta exempel vill man lista de 10 vanligaste söktermerna för perioden 11.00 - 13.00 den 16 
juni 2005. Söktermerna skall presenteras i fallande ordning; de vanligast förekommande 
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söktermerna presenteras först. Det är sökord (inte strängar) som skall hämtas. Den speciella 
tabellen för sökordsstatistik heter Sökord och kolumnen som innehåller sökorden heter Termer. 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_requests> 

 <SoftboolXML_request type="index"> 

  <open_session name="Användare1"/> 

  <database name="Statistik sökord"/> 

  <table name="Sökord"/> 

  <index field="Termer" type="14" order="desc"  

  start_position="searchterms(20050616 11:00..20050616 13:00)" 

  max_terms="10"/> 

 </SoftboolXML_request> 

</SoftboolXML_requests> 

 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_responses> 

 <SoftboolXML_response type="index" error_code="0"> 

  <session>Användare1</session> 

  <records field="Termer" total="10"/> 

    <record term="ERICSSON" count="6007"/> 

    <record term="NOKIA" count="5968"/> 

    <record term="PERSSON" count="3897"/> 

    <record term="GÖRAN" count="3787"/> 

    <record term="SYSTEMBOLAGET" count="2007"/> 

    <record term="VOLVO" count="2004"/> 

    <record term="KUNGEN" count="986"/> 

    <record term="VIKTORIA" count="712"/> 

    <record term="BÖRSEN" count="710"/> 

    <record term="TERROR" count="687"/> 

  </records> 

 </SoftboolXML_response> 

</SoftboolXML_responses> 

 
Antalet som anges i ’count’ gäller hur gånger den aktuella termen använts i frågor mot Boolware 
under det specificerade tidsintervallet. 

Exempel 13   Hämta poster rankade på specificerad term 

 
Denna fråga kommer att söka fram alla poster som innehåller Volvo eller Ford. Denna gång vill 
man ha tre (3) poster från datakällan. Data från följande kolumner skall presenteras: Artikel nr, 
Utgivningsdatum och Text. Maximalt 20 tecken skall hämtas från varje kolumn. De artiklar som 
innehåller flest Ford kommer att presenteras först. 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_requests> 

 <SoftboolXML_request type="query" queryhistory="1"> 

  <open_session name="Användare1"/> 

  <database name="Tidningar"/> 

  <table name="Artiklar"/> 

  <query>FIND "Text":Volvo OR Ford</query> 

  <response> 

    <records from="1" count="3" rankterm="Text:Ford" maxchars=20> 

      <field name="Artikel nr"> </field> 

      <field name="Utgivningsdatum"> </field> 

      <field name="Text"> </field> 

    </records> 

  </response> 

 </SoftboolXML_request> 

</SoftboolXML_requests> 

 

Denna fråga genererar 7.354 träffar. 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_responses> 

 <SoftboolXML_response type="query" error_code="0"> 
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  <session>User1</session> 

  <records total="7354" from="1" to="3" rank="occ each term"/> 

    <record score="7"> 

      <field name="Artikel nr"> 8432 </field> 

      <field name="Utgivningsdatum"> 20000912 </field> 

      <field name="Text"> Artiklar om Ford...</field> 

    </record> 

    <record score="5"> 

      <field name="Artikel nr"> 736 </field> 

      <field name="Utgivningsdatum"> 20000422 </field> 

      <field name="Text"> Artiklar om Volvo, där Ford är omnämnt...</field> 

    </record> 

    <record score="2"> 

      <field name="Artikel nr"> 12456 </field> 

      <field name="Utgivningsdatum"> 20000714 </field> 

      <field name="Text"> Artiklar om Saab, där Ford är omnämnt...</field> 

    </record> 

  </records> 

 </SoftboolXML_response> 

</SoftboolXML_responses> 

 
De artiklar, som innehåller flest Ford kommer att presenteras först. 
 

Exempel 14   Hämta poster i rankordning då vikt på kolumn 

 
Denna fråga söker fram poster som innehåller Volvo, Ford eller Saab och är utgivna under 
2003. Tre (3) artiklar skall hämtas från datakällan. Data från följande kolumner skall 
presenteras: Artikel nr, Utgivningsdatum och Text. Maximalt 20 tecken skall hämtas från varje 
kolumn. 
 
De ord som återfinns i kolumnen Text får en vikt och blir då viktigare än ord som kommer från 
andra kolumner; kolumner, där man inte sätter en vikt har vikten 1. 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_requests> 

 <SoftboolXML_request type="query" queryhistory="1"> 

  <open_session name="Användare1"/> 

  <database name="Tidningar"/> 

  <table name="Artiklar"/> 

  <query>FIND (Text:Volvo OR Ford OR Saab) AND "Utgivningsdatum":2003*</query> 

  <response> 

    <records from="1" count="3" rank="weightedoccurrency" rankweights="text=5" 

   maxchars=20> 

      <field name="Artikel nr"> </field> 

      <field name="Utgivningsdatum"> </field> 

      <field name="Text"> </field> 

    </records> 

  </response> 

 </SoftboolXML_request> 

</SoftboolXML_requests> 

 

Efter denna fråga är antalet artiklar 3.547. 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_responses> 

 <SoftboolXML_response type="query" error_code="0"> 

  <session>User1</session> 

  <records total="7354" from="1" to="3" rank="weight occ"/> 

    <record score="51"> 

      <field name="Artikel nr"> 4718 </field> 

      <field name="Utgivningsdatum"> 20030912 </field> 

      <field name="Text"> Artiklar om Ford...</field> 

    </record> 

    <record score="46"> 

      <field name="Artikel nr"> 1622 </field> 



 162 

      <field name="Utgivningsdatum"> 20030422 </field> 

      <field name="Text"> Artiklar om Volvo...</field> 

    </record> 

    <record score="21"> 

      <field name="Artikel nr"> 453 </field> 

      <field name="Utgivningsdatum"> 20030714 </field> 

      <field name="Text"> Artiklar om Saab...</field> 

    </record> 

  </records> 

 </SoftboolXML_response> 

</SoftboolXML_responses> 

 
Alla förekomster av Ford, Volvo och Saab multipliceras med 5 (kolumn Text), medan datum 
(2003 kolumn Utgivningsdatum) multipliceras med 1. 
 

Exempel 15   Sök i två databaser med hjälp av två förfrågningar 

 
Den första förfrågan söker fram några kunder med hjälp av deras kundnummer ur databasen 
Kundbas. Innan posterna 81 till 100 hämtas sorteras de på ett antal begrepp. Endast 
adressuppgifter och telefonnummer hämtas fram. 
 
Den andra förfrågan söker fram leverantörer från London, sorterar på namn och hämtar fram 
adressposter för de första 100 leverantörerna. 
 
  <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>  

  <SoftboolXML_requests> 

    <SoftboolXML_request type="query"> 

      <open_session name="" queryhistory="1" autotrunc="1" />  

      <database name="Kundbas" />  

      <table name="Export" />  

      <query>FIND XML/customer/custNo:01410000..01410980 </query>  

      <response queryhistory="0" type="" href=""> 

        <sort expression="XML/customer/title, XML/custom/custno" />  

        <records from="1" count="100" maxchars="0"> 

          <field name="XML/customer/custName" /field>  

          <field name="XML/customer/custAddress" /field>  

          <field name="XML/customer/custZip" /field>  

          <field name="XML/customer/custCity" /field>  

          <field name="XML/customer/custPhone" /field>  

        </records> 

      </response> 

    </SoftboolXML_request> 

 
    <SoftboolXML_request type="query"> 

      <open_session name="" queryhistory="1" autotrunc="1" />  

      <database name="Leverantörbas" />  

      <table name="Import" />  

      <query>FIND LevOrt:London </query>  

      <response queryhistory="0" type="" href=""> 

        <sort expression="LevNamn" />  

        <records from="1" count="100" maxchars="0"> 

          <field name="LevNamn" /field>  

          <field name="LevAdress" /field>  

          <field name="LevPnr" /field>  

        </records> 

      </response> 

    </SoftboolXML_request> 

  </SoftboolXML_requests> 
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Kapitel 4 
 Flöden 

 
Detta kapitel beskriver hur man använder flöden i Boolware.  
Se också hjälpfunktion i Boolware Manager. 

Översikt 

Flöden är skript, som körs i Boolware server och som startas via XML-anrop, dvs till Boolwares 
API-funktion XMLRequest eller om det är JSON-anrop via API-funktionen execute. Alla 
XML/JSON-anrop till Boolware inleds med rotelementet ’SoftboolXML_requests' eller en array 
av 'SoftboolJSON_request’, följt av diverse element för att ange vilken databas och tabell, samt 
vilken funktionalitet man vill använda – t ex "query" för att söka.  
 
Det som gör ett XML/JSON-anrop till en flödesfråga är två saker: 
 
1. XML/JSON-elementet query har attributet flow som namnger ett flöde samt  
2. att inuti query-elementet finns ett eller flera namngivna fält. 
 

<query flow="match"> 

<name>Eriksson</name> 

<city></city> 

</query> 

 

"query": { 

 "@encoding": "UTF-8", 

 "@flow": "match", 

 "name": "Eriksson", 

 "city": "" 

  } 

 
Flödet lagras som en fil på servern (t ex 'match.flow.xml') i databaskatalogen, men kan också 
bifogas direkt i anropet. Flöden tar ett ellet flera fält som indata och kan använda en rik 
uppsättning funktioner ur Boolware för att t ex normalisera sökt text, söka på olika sätt, utföra 
beräkningar och rangordna (betygssätta) framsökta poster etc. 
 
Flow-skripten består av två olika delar, en huvuddel i XML samt anropningsbara skriptfunktioner 
som tillsammans med variabler kan användas för att enkelt programmera sofistikerade 
sökningar. 
 
Exempel: 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

<flow>  

  <search text="str" dbfield="TelNo" goal="1" methods="word"/> 

  <if test="hitcount > 0">  

    <exit type="found" /> 

  </if> 

  <exit type="notfound" /> 

</flow> 

 
XML-delen består av ett flöde – en logisk slinga som sökfrågan passerar igenom – med en 
ingång och flera möjliga utgångar. Utgångarna är namngivna och kallas "termineringspunkter" 
eller "exit points". Dessa kan användas av anroparen för att avgöra hur frågan gick. 
 
Inuti flödet används variabler för sökning, normalisering och att genom tester (if, while, for) styra 
flödets gång (exekvering). XML-elementet if  t ex, används för att undersöka en variabel och 
beroende på testets resultat ta antingen den ena eller den andra vägen. 
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XML-elementet search utför en sökning mot Boolware och returnerar info om antal funna poster 
i systemvariabeln hitcount. 
 
XML-elementen while och for används för loopar, för att låta skriptet upprepa något flera 
gånger. 
 
XML-elementet set används för att tilldela variabler (kan även göras med call script). 
 
XML-elementen call och return används för att anropa skriptfunktioner, procedurer och andra 
flöden. 
 
XML-elementen customrank, resultset används för att bygga anpassade träfflistor (Custom List). 
 
Observera, att XML-elementet customrank används för att tala om att anpassade träfflistor skall 
skapas. Detta innebär, att XML-elementen resultset måste ligga inom customrank. 
 
Detta kan beskrivas med nedanstående enkla exempel-flöde "Matchning": 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<flow> 

  <!-- Se om företagsnamn har angivits i flödesfrågan --> 

  <if test="len(ftgnamn) <= 0"> 

    <print text="'Inget företagsnamn angivet i flödesfrågan.'" type="comment"/> 

    <exit type="ingen input"/> 

  </if> 

  <!-- Sök efter angivet namn i fältet Företagsnamn --> 

  <search text="ftgnamn" dbfield="Företagsnamn" autotrunc="1" methods="word"/> 

  <!-- Exit om ingen träff --> 

  <if test="hitcount <= 0"> 

    <print text="′Inget träff på angivet namn ′ . ftgnamn . ′.′ " type="comment"/> 

    <exit type="ingen träff"/> 

  </if> 

  <!-- Initiera Custom rank för anpassade träfflistor --> 

  <customrank> 

    <!-- Nollställ tidigare resultat --> 

    <resultset action="clear"/> 

 

    <!-- Lägg funna poster i Custom lista --> 

    <resultset action="add" score="100" limit="200"/> 

 

    <!-- Utför speciell rankning för de funna posterna --> 

    <scoring minscore="92" maxrows="50" use_existing_score="1"> 

      <score var="ftgnamn" weight="95" norm="1" dbfield="Företagsnamn"/> 

    </scoring> 

  </customrank> 

</flow> 

 
Tester på termer i sökfält och sökningar kan ligga utanför elementet customrank, medan 
elementen resultset, scoring och score måste ligga inom elementet customrank. Enda 
undantaget är elementet resultset med attributet clear, action="" eller action="sort" som kan 
ligga utanför elementet customrank. 
 
XML-elementen log och print används för att skriva text, variabler, resultat etc. 
 

Flödesfrågor  

Flödesfrågor innebär att en applikation i ett enda anrop kan inkludera flera sökfält samt bifoga 
applikations-regler hur fälten ska behandlas vid sökning på servern. Dessa regler kan beskriva  
t ex vad som ska ske vid noll-svar, eller om en sökning ger för få eller för många träffar. 
 
Det finns dessutom möjlighet att lägga de framsökta posterna i en annan ordning än den som 
fås genom sortering och rankning med Boolwares standardmetoder. För att göra denna 
"rankning" skall man använda elementen: customrank, resultset som beskrivs nedan. 
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Sökningarna skickas som XML/JSON till Boolware. Tre olika delar kan identifieras: 
 
1. Frågan (query) 
2. Flödesbeskrivning (flow) 
3. Svaret (response) 
 
XML-strukturen är sådan att sökfrågans semantik är entydig, utan ytterligare parsning än XML. 
Flödesbeskrivningen kodas också som XML.  
Detta är ett exempel på en fråga (1), där en applikation skickar in en adress-post för återsökning 
av lämpliga kandidater. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SoftboolXML_requests> 

 <SoftboolXML_request type="query"> 

  <open_session name="user"/> 

  <database name="Bromma"/> 

  <table name="Företag"/> 
 

  <query flow="match"> 

    <name>SVEN KARLSSON</name> 

    <address>TRANEBERGS STRAND 47</address> 

    <zip>167 40</zip> 

    <city>BROMMA</city> 

  </query> 

  <response type="" href="" queryhistory="0"> 

    <records from="1" count="20"> 

      <field name="*"/> 

    </records> 

  </response> 

 </SoftboolXML_request> 

</SoftboolXML_requests> 

 

Observera att sökfrågan består av en post bestående av fyra fält, där fältnamnen används som 
elementnamn, samt en referens till ett namngivet flöde: match. 
 
Flödet lagras som ett XML-dokument på servern, i Boolware:s aktuella databaskatalog.  
Nedan följer ett exempel på en flödesbeskrivning (2).  
 
Först prövar man att söka exakt på alla fält (search field="*"). Om man får exakt en träff, skickas 
en <response> tillbaks direkt. Annars fortsätter sökningen genom att börja i fältet "name" med 
gradvis minskad precision (först near, sedan word och slutligen phonetic), tills målet minst 10 
funna poster uppnås. 
 
Om inga poster hittas, loggas detta på fel-listan. Annars forsätter urvalet genom att söka på de 
övriga fälten ett i taget, och kombinera med AND-logik. Resultatet sparas om det inte blir noll. 
(zeroback="1") 
 
I de nedanstående exemplen förutsätter man, att namnen på sökfälten är desamma som 
korresponderande fältnamn i tabellen. Med andra ord; kolumnerna: name, address, zip och city 
skall finnas i tabellen. 
 
Flödet 'match' (flödesfilen match.flow.xml): 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<flow> 

  <!-- Try full match first --> 

  <search field="*" goal="1" methods="word"/> 

  <if test="hitcount == 1"> 

    <exit type="found"/> 

  </if> 

  <!-- Must find at least 1, using company name (stop when 10 found) --> 

  <search field="name" goal="10" methods="near,word,sound"/> 

  <if test="hitcount == 0"> 

    <log type="error" msg="not found"/> 
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    <exit type="error"/> 

  </if> 

  <!-- Include fields that generate hits, ignore other fields --> 

  <search op="and" zeroback="1" field="address" goal="10" 

  methods="word,sound"/> 

  <search op="and" zeroback="1" field="zip" goal="10" methods="string,word"/> 

  <search op="and" zeroback="1" field="city" goal="10" methods="string,word"/> 

  <log type="choice" msg="alternatives"/> 

  <exit type="choice"/> 

</flow> 

  
Ytterligare en komplett fråga till ovanstående flöde, test.flow.xml: 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_requests> 

 <SoftboolXML_request type="query"> 

  <open_session name="user"/> 

  <database name="Bromma"/> 

  <table name="Företag"/> 

 

  <query flow="test"> 

    <name>KONSULT STOCKHOLM</name> 

    <address>GÅRDFOGDEV</address> 

    <zip>168 66</zip> 

    <city>BROMMA</city> 

  </query> 

 

  <response queryhistory="0"> 

    <records from="1" count="20"> 

     <field name="*"/> 

    </records> 

  </response> 

 </SoftboolXML_request> 

</SoftboolXML_requests> 

 
Här följer ett exempel på ett flöde som skickas "inline", dvs som en del av frågan. 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<SoftboolXML_requests> 

 <SoftboolXML_request type="query"> 

  <open_session name="user"/> 

  <database name="Företag"/> 

  <table name="Företag"/> 

 

  <query flow="InLine"> 

    <Företagsnamn>AB Jönson Lepp Firma 28</Företagsnamn> 

    <Utdelningsadress>olof palmes gata 28</Utdelningsadress> 

    <Postnummer>111 31</Postnummer> 

    <Ort>STOCKHOLM</Ort> 

  </query> 

 

  <!-- <response queryhistory="1"> --> 

  <response raw="1" quotes="0" fieldsep=";" rowsep="\r\n" queryhistory="1"> 

    <records from="1" count="20"> 

      <field name="Företagsnamn"/> 

      <field name="Utdelningsadress"/> 

      <field name="Postnummer"/> 

      <field name="Ort"/> 

    </records> 

  </response> 

 

  <flow> 

    <!-- Är företagsnamn ifyllt --> 

    <if test="len(Företagsnamn) == 0"> 

      <log type="Warning" msg="Företagsnamn är ej ifyllt"/> 

      <exit type="Företagsnamn är ej ifyllt"/> 

    </if> 
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    <!-- En unik träff --> 

    <search field="Företagsnamn" methods="word"/> 

    <if test="hitcount == 1"> 

      <exit type="En träff funnen"/> 

    </if> 

 

    <!-- Inga träffar? Försök i så fall med fonetiserat företagsnamn --> 

    <if test="hitcount == 0"> 

      <search field="Företagsnamn" methods="sound"/> 

     <if test="hitcount == 0"> 

       <log type="Warning" msg="Ingen träff vid fonetisk sökning, försöker 

       igen med två ord borttaget från höger"/> 

       

        <!-- Ta bort två ord från höger... --> 

        <call script="dropterm(Företagsnamn, right, 2)"/> 

 

        <!-- ....och prova att söka fonetiserat igen --> 

        <search field="Företagsnamn" methods="sound"/> 

 

        <if test="hitcount == 0"> 

          <exit type="Ingen träff trots försök i företagsnamn med fonetiserad  

          sökning och borttag av 2 ord från höger"/> 

        </if> 

        <log type="Info" msg="Nu har vi träffar på företagsnamn, gå vidare med  

        sökning på Utdelningsadress"/> 

      </if> 

    </if> 

 

    <!-- Sök vidare med AND på Utdelningsadress..... --> 

    <search op="and" field="Utdelningsadress" methods="word"/> 

    <if test="hitcount == 0"> 

      <search cmd="back"/> 

      <!-- Utöka gatunummer 4 åt båda hållen och försök igen.... --> 

      <call script="numrange(Utdelningsadress, 4)"/> 

      <!-- och prova att söka utdelningsadress --> 

      <search op="and" field="Utdelningsadress" methods="word"/> 

      <if test="hitcount == 0"> 

        <exit type="Ingen träff trots försök med intervall i 

        utdelningsadress"/> 

      </if> 

      <log type="Info" msg="Nu har vi träffar både på företagsnamn och  

      utdelningsadress, gå vidare med övriga fält"/> 

    </if> 

    <!-- ...fortsätt med Postnummer och Ort och ta med så länge träff ges --> 

    <search op="and" zeroback="1" field="Postnummer" methods="string,word"/> 

    <search op="and" zeroback="1" field="Ort" methods="string,word"/> 

    <log type="Info" msg="Allt gick bra och nu har vi träffar"/> 

    <exit type="Allt OK"/> 

  </flow> 

 </SoftboolXML_request> 

</SoftboolXML_requests> 

Variabler 

Fälten i en flödesfråga kallas variabler. Dessa variabler kan "läsas" i flödet, men skall inte 
manipuleras. Om man vill "ändra" dessa variabler, skall man först flytta dem till en egen 
variabel, som skapas i flödet.  
 
Ett variabelnamn är skiftkänsligt och får inte ha namn som t.ex. ett funktionsnamn, ex. en 
variabel kan inte ha namnet ’string’.  
 
En variabel har ett namn och ett värde som kan förändras. Egna variabler kan skapas och 
modifieras inne i flödeslogiken med funktionen set, eller call script.  
 
T ex: 
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Sätt variabeln name1 till innehållet i inparametern Företagsnamn 
<set var="name1" value="Företagsnamn"/> 

 

Följande syntax kan också användas istället för ovanstående:  
<call script="name1 = Företagsnamn"/> 

 

 

 

Tilldela sträng "Ericsson" till variabeln name2: 
<set var="name2" string="Ericsson"/> 

 

Samma som ovan men använder attributet "value" i stället för attributet "string".  
Obs: I det här fallet måste vi innesluta strängkonstant med enkla citattecken: 
<set var="name2" value="'Ericsson'"/> 
 

Följande syntax kan också användas istället för ovanstående: 
<call script="name2 = 'Ericsson' "/> 

 

Vissa variabler är fördefinierade för flöden. Med fördefinierade menas att de finns och 
underhålls av Boolware, använd därför ej egna variabler med dessa namn: 
 
bwdocno   – dokumentnummer på senast hämtade raden 
bwhostip   – ip-adressen till Boolware server, där det aktuella flödet körs  
bwhostname  – datornamet på Boolware server, där det aktuella flödet körs 
bwsessionip  – ip-adressen för anropande session för det aktuella flödet 
bwsessionname  – sessionsnamet på sessionen, som anropar det aktuella flödet 
chewpos   – position i sträng, där funktionen CHEW hittar och klipper ut en  
     substräng, vid multichew är detta en array av positioner.  
     chewpos är 1-baserad. Värde 0 indikerar att inget har klippts ut ur  
     strängen. 
currhitcount  –  antalet rader i sökresultat från senast sökta tabell 
currintermediateresult –  separat antal rader i en sammansatt fråga, innan operatorn  
     applicerats från senast sökta tabell 
errmess   –  det senaste felmeddelandet från Boolware (då retcode inte är 0) 
errmessarray  – array innehållande alla felmeddelanden som uppstått under flödets 
     körning 
executeresponse  – textbuffer innehållande svar från kommando utförda av  
     flödeselementet execute 
hitcount   – antalet rader i aktuellt sökresultat 
intermediateresult –  separat antal rader i en sammansatt fråga, innan operatorn  
     applicerats 
paramcount   –  antal parametrar som skickats till en proc 
retcode    –  returkoden från senast anropade proc eller Boolware anrop 
row    – den senast inlästa raden i aktuell tabell 
rowcount   –  antalet rader i en skräddarsydd träfflista (customrank) 
termzerobacked   –  true om någon term i frågan gav nollsvar och frågan backad på den  
     termen 
termzerobackedarray –  innehåller de termer, som inte gav resultat i den aktuella frågan 
trigterm   – om en term hittas i funktionen WASH-parametern triggerwords,  
     sparas bassynonymen för termen i denna globala system variabel 
warnmess   – det senaste warningsmeddelndet från Boolware, (då retcode > 0) 
warnmessarray  – array innehållande alla varningsmeddelanden som uppstått under 
     flödets körning 
xmlrequestdatabase – namnet på den databas som angivits i XMLRequest 
xmlrequestflowname – namnet på huvudflödet som angivits i XMLRequest 
xmlrequesttable  – namnet på den tabell som angivits i XMLRequest 
zerobacked   –  true om frågan backats som resultat av nollsvar och zeroback 
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Hämta rader 

I ett flöde kan man hämta rader från ett sökresultat med XML-elementet "fetch". Efter en fetch 
finns den inlästa raden i variabeln "row".  
 
Man kan styra om man vill läsa poster från det senaste sökresultatet eller från det aktuella 
resultatet i Custom List (se detaljerad beskrivning under funktionen Fetch). 
 
Hämta samtliga kolumner ur första framsökta posten: 
 
<fetch row="1" cols="*"/> 

 
För att referera till kolumner i en inläst rad används följande syntax: 
 
row[columnName] 

row[columnName1] 

row[columnName2]… 

 
Radens poäng (score) kan läsas med specialkolumnen (@score). 
Använd ‘.’ för att konkatenera kolumndata. 
 
Exempel: 
 
<print text="' Score:' . row['@score'] . ' ' . row['FName'] ] . ' '. 

row['LName']"/> 

 

Man kan också läsa rader ur en annan tabell i den aktuella databasen: 
 
<fetch table="tabellnamn" row="1" cols="*"/> 

 

Strängar, nummer och arrayer 

Variabler kan vara av typen sträng, nummer eller array. Nummer är sådant som man kan räkna 
med, t ex dividera eller multiplicera. Strängar är övriga texter, i princip. T ex Namn, Gatuadress 
och Ort.  
 
En array är en numrerad lista av värden. T ex strängen "Mercedes-Benz SL500" kan delas upp i 
delvärden (bestående av orden) och läggas i en array-variabel: (se avsnittet om split för 
ytterligare info om denna funktion). 
 
arry = Split('Mercedes-Benz SL500', '-,; ') 

 

Resultatet blir en array bestående av fyra delar: 
 
Arry = array ( 

0 => Mercedes 

1 => Benz 

2 => SL 

3 => 500 

) 

 
Dvs, variabeln arry består av fyra ord, arry[0] till arry[3]. Man kan använda funktionen Length för 
att testa hur många element som finns i en array, i exemplet 4. 
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Procedurer och anrop till andra flöden 

Inom ett flöde kan procedurer definieras. En procedur är en anropningsbar subrutin, som kan 
anropas med olika parametrar. 
 
<proc name="WashSplit"> 

  <call script="$P1 = wash($P1, '@namewash.txt')"/> 

  <call script="words = split($P1, '/.,- ')" /> 

</proc> 

 

I exemplet nedan ser vi en anropningsbar procedur med namnet "WashSplit". Den kan anropas 
på följande sätt, med företagsnamn som parameter: 
 
<call proc="WashSplit" P1="'company_name'"/> 

 

Om parametern, som skickas till proceduren, skall ändras inne i proceduren, måste den vara en 
variabel: 
 
<call script="param1 = 'company_name'"/> 

<call proc="WashSplit" P1="param1"/> 

 
Även andra flöden kan anropas. När det anropade flödet avslutas, återvänder exekveringen till 
det anropande flödet. 

 

<proc name="WashSplit"> 

  <call script="$P1 = wash($P1, '@namewash.txt')"/> 

  <call script="words = split($P1, '/.,- ')" /> 

 

  <call flow="second"/> 

</proc> 

 

Macros och parametrar 

Parametrar till procedurer skickas som "P1", "P2" osv.  
 
Eftersom alla variabler  - utom de som inleds med understrykning (_) -  är globala, är det i de 
flesta fall mer effektivt att använda dem direkt i stället för parametrar. 
 
För att inuti proceduren referera till värdet i parametern används makroexpansion – genom att 
sätta ett inledande dollartecken ($) talar man om för Boolware att man vill ha innehållet i 
variabeln. 
 
Denna teknik används också i XML-elementet search, när man vill skicka sökfrågor via attributet 
cmd.  
 
T ex: 
<search cmd="find street:$street and zip:$zip"/> 

 
Om man "escape-kodar" dollartecknet  (genom att använda omvänt snedtecken \$), anger man 
för Boolware att det skall tolkas som ett dollartecken och inte som ett macro. Det gäller även att 
om ett Regex-uttryck skall ha en escape-kod måste denna escape-kodas. 
 
T ex: 
<search cmd='find "\$freetext":aktier*'/> 

 
I detta fall kommer inte $ tolkas som inledning på ett macro, utan kolumnnamnet $freetext 
kommer att användas av Boolware i sökningen. 
 
T.ex: 
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<call script="arr = Match('Make \$50,000.00 fast with this no risk system', 

'\\\$\\d{1,3}(,\\d{3})*(\\.\\d{2})?\\b'"/> 

 
I detta fall kommer inte första dollartecknet, '.. \$50,000.00 …' att macroexpanderas och i regex-
utrycket kommer dollartecknet att vara escape-kodat in till regex-motorn. 
 

 

 

Strängjämförelser 

För att poängsätta likheten mellan strängar: t ex "Arvid E. Nordquist" och "Arvid Nordkvist" 
används internt en compare-funktion, som anger hur lika två strängar är, uttryckt i antal fel. 
  
Denna funktion – Compare - är speciellt anpassad för att vara feltolerant och är också åtkomlig 
från programskript i flöden.  
 
Med feltolerant menas att den accepterar mindre avvikelser (t ex en bokstav saknas/för 
mycket), utan att uppfatta strängarna som helt olika. 
 

Normaliseringar 

Före jämförelse är det av stor vikt att normalisera strängarna. T ex att göra alla bokstäver 
versaler, eller ta bort accenter och andra diakritiska tecken.  
 
I Boolware finns en färdig uppsättning funktioner för normalisering av strängar, färdiga att 
använda. T ex kan fonetisering användas, så att ord blir lika om de låter lika, även om de stavas 
olika.  
 
Det finns också kraftfulla sök och ersättningsfunktioner baserade på standarden "RegEx" 
inbyggda, så att man enkelt kan sätta upp egna funktioner för "tvätt" och normalisering av data 
innan jämförelse.  
 
Se separat kapitel om RegEx för detaljerad info. 
 

Viktning 

Eftersom vissa fält är mer betydelsefulla som identifikationsbegrepp än andra, kan man vikta 
olika kolumner olika tungt. Exempelvis är personnummer och namn ett starkare 
identifieringsbegrepp än postnummer eller gatuadress, eftersom människor flyttar ofta men 
sällan byter namn.  
 
Viktning uttrycks som en procentsiffra, där 100 betyder "full vikt" och 50 tolkas som "halv vikt". I 
exemplet med personnummer, namn, ort och gatuadress skulle man kunna tänka sig 
viktprocenten 100, 90, 60 och 40 som exempel på lämpliga utgångsvikter. 
 
En viktprocent på 50 gör att skillnader inte får lika stor betydelse, som om viktprocenten vore 
100. Viktning används inom elementen score/scoring. 
 
För mer info om viktning med praktiskt exempel, se avsnittet om Scoring. 
 

file://///./d%7b2%7d)%3f/b'%22/
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Beskrivning av scoring 

Scoring bygger på jämförelse av fält, som läses från databasen med det man sökt på, 
resulterande i en betygssättning, som styrs av olika vikter och parametrar. Resultatet av Scoring 
är en träfflista ordnad med den mest lika raden först, följt av den näst mest lika osv.  
 
XML-elementet "scoring" används för att centralt sammanställa regler för hur funna rader 
rangordnas. Scoring omsluter en eller flera "score", en per sökfält. 
  
Exempel: 
 
<scoring maxrows="10" minscore="93"> 

  <score var="name2" weight="90" norm="131" dbfield="Last+First"/> 

  <score var="street2" weight="40" norm="129" dbfield="Street"/> 

  <score var="zip2" weight="100" norm="1" dbfield="Zip"/> 

  <score var="city" weight="60" norm="1" dbfield="City"/> 

</scoring> 

 

I exemplet kan man läsa att scoring kommer att producera de 10  bästa träffarna, dock 
godkänns endast poster med en lägsta score på 93 (100 - antal fel). 
 
Varje score-element beskriver hur ett fält ska behandlas. Frågepostens (oftast "masserade") fält 
(var) kommer att jämföras med databasfältet (dbfield) i den funna posten.  
 
I exemplet kan man läsa att frågepostens "masserade" fält name (lagrat i en egen variabel, 
name2) jämförs med konkatenerade värden från fälten Last och First ur referensdatabasen. 
Olika grader av normaliseringar kan användas för att jämka de två strängarna före jämförelse. 
Dessa normaliseringar styrs av attributen norm=, sortwords=, noise=, namefile=, lth=, leftmost=, 
synfile=, washchars= och condignore=. 
 
norm   Se strängfunktionen Normalize(). 
sortwords  1 = sortera orden. 2 = sortera bokstäverna. 3 = pröva alla kombinationer  
   mellan de ingående orden och välj den som ger bäst likhet. 
   1 är ett bra värde för att t ex komma till rätta med Birka Energi och Energi 
    Birka. 2 används för att komma till rätta med alla olika varianter av 
    särskrivna/hopskrivna namn, som t ex Ann Marie Jonsson, Ann-Marie  
   Jonsson, Annmarie Jonsson. 
noise    En lista av ord separerade med blank, som ska filtreras bort ur strängarna,  
    innan  jämförelse. Ett bra sätt att komma till rätta med t ex två franska  
    adresser, som "Rue des Herroniers, Rue de la Heronnerie" är att ange  
    noise="des de la" och sen använda fonetisering på de återstående namnen. 
namefile  Kan användas som ett sätt att känna igen mans-namn och kvinno-namn.  
   Namnen Martin och Martina ger nästan samma jämförelsevärde eftersom 

det endast är ett tecken som skiljer, men eftersom det är olika kön så bör de 
inte sammanblandas. Genom att skriva en lista på alla kända  

   kvinno-namn i en textfil, ett namn per rad, så dessa skillnader upptäckas. 
   Om det ena namnet hittas, men inte det andra kommer poängen att sättas  
   ner med 10%. 
lth   Används för att jämföra endast de första x tecknen. 
leftmost  Anger att högre betyg ges ju tidigare i fältet den sökta texten finns. 
synfile  Denna fil innehåller synonymer, vilka används vid leftmost 
washchars  Används för att "tvätta bort" vissa tecken ur strängarna innan jämförelse. 
   Kan t ex användas för att normalisera postnummer (bort med mellanslag). 
condignore  Ett mycket specialiserat attribut. Används för att avgöra om en jämförelse 
   ska hoppas över villkorligen, beroende på om föregående fält matchat det 
   första eller andra referensfältet. (Huvudnamn eller sambo). 
 
Se avsnittet "score" längre ner för fullständig information. 
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Skräddarsydd scoring 

Boolware erbjuder fullständig flexibilitet för scoring, genom att man kan programmera en egen 
modul och registrera och använda den i stället för Boolwares inbyggda.  
 
Boolwares egen scoring baseras på XML-elementet score, vilken används inom scoring, ex: 
 
<scoring maxrows="10" minscore="73"> 

  <score var="fname2" weight="50" norm="3" dbfield="fnamn"/>  

  <score var="lname2" weight="50" norm="3" dbfield="enamn"/>  

  <score var="pnr2" weight="100" dbfield="personnr" lth="8"/>  

  <score var="street2score" weight="40" norm="259" defiled="street"/> 

  <score var="cityscore" weight="50" maxwords="4" dbfield="postort"/> 

</scoring> 

 

Skräddarsydd scoring används genom att ange modulens namn i attributet custom i scoring 
elementet. När Boolware ser detta kommer alla jämförelserader att skickas till den externa 
modulen. För att överföra parametrar till den externa modulen skickas allt som står inom scoring 
till den externa modulen. T ex: 
 
<!-- Scoring kommer att utföras av en extern "Hook" som heter xm --> 

<scoring maxrows="$maxRows" custom="xm" minscore="$lowScore" use_existing_score="1"> 

  <param> 

    <search_group id="Name"> 

    <search_field id="Company_Name"> 

     <match_rule id="Same tokens and same order" reduction="1" weight="40"/> 

     <match_rule id="Same tokens but different order" reduction="2" weight="35"/> 

     <match_rule id="Fewer search tokens but all match" reduction="3" weight="20"/> 

    </search_field> 

    </search_group> 

  </param> 

</scoring> 

 

Den externa modulen ska programmeras som en DLL för Windows, eller en .so för Linux, och 
finnas i samma katalog som Boolware server och ha vissa entry-punkter. Namnet ska vara 
e02.modulnamn.dll eller e02.modulnamn.so, beroende på plattform. I Kapitel 10 
"Insticksmoduler" beskrivs hur man registrerar och skriver en extern modul.  

Avdrag av poäng vid sökning och manuell poängsättning 

Ofta används automatisk betygssättning med hjälp av scoring/score-elementen, eftersom det 
ger överblick att samla styrvariabler såsom vikter och framsökta fält centraliserat på ett ställe. 
  
I vissa fall kan man dock föredra att göra en egen poängberäkning, styrd av vilka fält man sökt 
på och den score man använder, när man lägger ut raderna med vid resultset add. XML-
elementet search kan i detta sammanhang användas för att ange poängavdrag beroende på 
om t ex sökt data hittats, men i "fel" fält. Om t ex företagets namn inte hittas i namnfältet, utan i 
ett extrainformationsfält bör det resultera i en lägre score – ett avdrag. 
  
Avdragspoängen anges i fältet dbfield, direkt efter fältet, inom parenteser.  
 
T ex: 
<search field="name" dbfield="company_name,extra(7)"/> 

<resultset method="add" score="95"/> 

 

Om name hittas i company_name sker inget poängavdrag, men om det hittas i fältet extra görs 
ett avdrag med 0.7, dvs raden kommer att läggas ut med scoren 94.3 (95-0.7). 
 
Sammanfattning 
• Sökfrågor skickas som XML med fältnamn som elementnamn. 
• Sökflöden lagras som XML-dokument hos Boolware, med suffixet ".flow.xml". 
• Sökflöden kan redigeras i Manager. 
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Flödeselement - referens 

Nedan följer en sammanställning i alfabetisk ordning av de flödeselement (taggar), som finns 
tillgängliga. 
 

break 

<break [id="name"]/> 

 

Detta kommando används tillsammans med for och while för att terminera en loop, innan det 
angivna villkoret har uppfyllts. 
 
Om nästlade loopar används, kan man sätta namn på dessa och använda detta namn för att 
göra break i "rätt" loop. 
 
Se exempel under for och while nedan. 

call flow 

<call flow="name" [P1=(value) P2=(value) ...]/> 

 

Anropar ett annat flöde med angivet namn och skickar eventuellt med parametrar.  
 
Det anropade flödet kan använda variabeln "paramcount" för att ta reda på antalet parametrar.  
Varje parameter refereras till som "P<nummer>", t.ex. P1 för den första parametern. 
 
Om det andra flödet anropar exit, kommer båda flödena att terminera. Annars återvänder 
kontrollen till det anropande flödet. 
 
Flödet kan returnera ett värde med hjälp av elementet return.  
 
Exempel: anropa ett annat flöde "second.flow.xml" om "zip" är tomt. 
 
<if test="length(trim(zip)) == 0"> 

  <call flow="second"/> 

</if> 

call proc 

<call proc=(name) [P1=(value) P2=(value) ...]/> 

 

Anropar en definierad procedur och skickar eventuellt med parametrar.  
 
Den anropade proceduren kan använda variabeln "paramcount" för att ta reda på antalet 
parametrar.  
 
Varje parameter refereras till som "P<nummer>", t.ex. P1 för den första parametern. 
 
Proceduren kan returnera ett värde med hjälp av elementet return.  
 
Kan även kommunicera med andra procedurer mha globala variabler, se elementet set. 
 
<proc name="log"> 
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  <for loop="j" from="1" to="hitcount"> 

    <fetch cols="$P1"/> 

    <log type="data" script="row[$P1]"/> 

  </for> 

  <return value="1"/> 

</proc> 

 

<call proc="log" P1="zip"/> 

call script 

<call script="name"/> 

 

Anropar en funktion. Se avsnitt Funktioner och variabler för giltiga värden. 
 
I många fall är detta XML-elementet synonym med <set … />. 
 
<call script="xxx = 'yyyyyyyyyyy' . 'zzzzzzzzzzzzz' . 'wwwwwwwwwwwww'"/> 

 
Exempel: anropa en funktion för att ta bort ett ord från variabeln name. 
 
<call script="dropterm(name,right,1)"/> 

 

Exempel: tilldela ett nytt värde till ett element i en array. 
  
<call script="names[2]= 'Joe'"/> 

 

continue 

<continue [id="namn"]/> 

 

Detta kommando används tillsammans med for och while för att fortsätta iterationen utan att gå 
till slutet på loopen. 
 
Om nästlade loopar används, kan man sätta namn på dessa och använda detta namn (id) för 
att göra continue i "rätt" loop. 
 
Kommandot <next/> är en synonym till <continue/> se nedan. 
 
Se exempel under for och while nedan. 

customrank 

<customrank [duplicates='0'] [resetresult='1'/> 

Talar om att man vill ordna (ranka) posterna på ett speciellt sätt. Attributet duplicates styr, om 
man vill ha dublettborttag eller ej, attributet resetresult styr om tidigare utlagt resultat skall tas 
bort eller ej. 

Man kan lägga posterna i det framsökta resultatet i en speciell lista, med hjälp av XML-
elementet resultset. 

Man kan sedan jämföra varje post med söksträngen och få en score, som anger likheten (100 = 
identisk). Med hjälp av elementet scoring kan man då sätta om score på de framsökta posterna. 

Hur jämförelsen skall utföras bestäms i elementet score. 
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Då samtliga poster har åsatts en score, sorteras posterna på detta värde innan de presenteras. 
Aktivering av den egenuppbyggda bläddringsordningen i träfflistan sker automatiskt när XML-
elementet customrank stängs. 

else 

<else/> 

 

Kan endast finnas i samband med if och tar hand om den "alternativa" vägen. 
 
<!-- Searches for 'name' and checks for 10 and 50 found records --> 

<search field="name" methods="near"/> 

<if test="hitcount > 10"> 

  <log type="Info" msg="Fler än 10 träffar funna"/> 

<else/> 

  <if test="hitcount == 0"> 

    <log type="Info" msg="Inga träffar funna"/> 

  </if> 

  <log type="Info" msg="Träffar funna, men färre eller lika med 10"/> 

</if> 

 

elseif 

<elseif test=(variable1 </<=/==/>=/>/!= variable2)/> 

 
Kan endast användas tillsammans med if. 

 
<!-- Searches for 'name' and checks for 10 and 50 found records --> 

<search field="name" methods="near"/> 

<if test="hitcount > 10"> 

  <log type="Info" msg="Fler än 10 träffar funna"/> 

<elseif test="hitcount == 0"/> 

  <log type="Info" msg="Inga träffar funna"/> 

<else/> 

  <log type="Info" msg="Träffar funna, men färre eller lika med 10"/> 

</if> 

 

execute 

<execute cmd=(string)/> 

 

Utför ett execute-kommando och lagra resultattexten i systemvariabeln executeresponse. 
Obs, inte alla execute-kommandon genererar ett textsvar. 
 

<!-- Utför en orsearchex och hämta de första 10 termer som gav noll-svar-->  

<flow> 

 <search cmd="FIND companyname:orsearchex(ab, ltd gmbh) "/> 

 <execute cmd="fetchnotfound table=CompanyTable from=1 count=10"/> 

</flow> 

 

Inspektera systemvariabeln executeresponse för att se vilken/vilka termer som ej gav träff. 

exit 

<exit type=(string)/> 
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Avslutar flödet. Värdet "type" returneras till anroparen som ett attribut i svaret (response), så att 
anroparen vet vilken termineringspunkt, som ledde till svaret i flödet. 
 
Applikationer kan även läsa termineringspunktens namn via API:et Execute, som följer:  
Execute("getexitpoint"). 
 

fetch 

<fetch table="tabellnamn" row="num" cols=(col/*) maxrows="num" maxchars="num" 

result="1/0" fetch_customlist="1/0" sort="" randomfetch="0/1"/> 

 

Hämtar en rad från aktuellt sökresultat eller från Custom listan. Första radnumret är 1. Om 
attributet "row" utelämnas, kommer nästa rad att läsas. 
 
Om man skall hämta raden från aktuellt sökresultat eller Custom listan, beror på i vilket läge 
man befinner sig (inom eller utanför <customrank>). 
  
Genom att använda attributet "fetch_customlist" talar man explicit om, att raden skall hämtas 
från Custom list (om en sådan lista existerar).  
 
Om ett tabellnamn  - annat än huvudtabellen -  anges, kommer man att hämta raden från denna 
tabells aktuella sökresultat.  
 
Om man har lagt ut resultat i Custom listan och har lämnat elementet <customrank>, kommer 
raden att hämtas från Custom listan.  
 
I alla andra fall hämtas raden från det senaste resultatet i huvudtabellen. 
 
Vilka kolumner som skall läsas styrs av attributet "cols", kommaseparerad lista. Innehållet i en 
viss kolumn kan läsas med hjälp av syntaxen "row[kolumnnamn]". Asterisk (*) i stället för 
kolumnnamn, betyder samtliga kolumner.  
 
Endast de kolumner, som har angivits i fetch, kan hämtas med hjälp av "row[kolumnnamn]". 
 
I "maxrows" anger man hur många rader man vill hämta totalt. Vid första anropet läser fetch in 
ett antal rader i en "cache" för att inte behöva läsa varje gång man skall hämta en rad. Detta 
attribut används endast, då man skall hämta ett fåtal rader för att undvika att systemet läser 
många rader i onödan. 
 
Attributet "maxchars" anger hur många tecken man maximalt skall hämta från varje kolumn. Om 
man anger 0 eller utelämnar detta attribut, kommer alla tecken att hämtas. 
 
Attributet "sort" kan innehålla ett sorteringsuttryck för att hämta rader i annan sorterad ordning 
än datakälleordning. 
 
Attributet "randomfetch" kan sättas till "1" om slumpvis hämtning av rader önskas. 
 
Om man vill hämta senaste sökresultat (antal funna poster) från en tabell, som inte är 
huvudtabell, används attributet "result" i kombination med "table", där man anger önskad tabell. 
Resultatet sparas i systemvariabeln currhitcount. Senaste resultatet i huvudtabellen finns alltid i 
systemvariabeln hitcount. 
 
fetch utan några attribut kommer att läsa alla kolumner från nästa rad i huvudtabellen. 
 
Att hämta rader utanför sökresultatet behandlas som fel och terminerar flödet.  
 
<!—- Read next row and log column "zip" --> 

<fetch cols="zip"/> 

<log type="data" script="row[zip]"/> 
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flow 

<flow> 
 
Rotelementet för ett flöde. 

flow_input 

<flow_input> 
 
Detta element kan innehålla <parameter> element som kan hämtas och listas av applikationer. 
Endast en förekomst av elementet <flow_input> är tillåtet i ett flöde och skall vara placerat först i 
flödet, före eventuella <include> element. 
 
Exempel: 
 
<flow> 

  <flow_input> 

    <parameter name="Name" type="data" defaultvalue="" description=""/> 

    <parameter name="Address" type="data" defaultvalue="" description=""/> 

   </flow_input> 

</flow> 

 
 

for 

<for loop=(var) from=(expr) to=(expr) step=(expr) [id="name"]> 

 

En for-loop användas för att iterera ett visst antal varv, styrt av variabeln "loop". 
 
Variabeln "loop" skapas, om den inte finns. Det anses som fel, om man försöker att modifiera 
variabeln "loop". Om det är nödvändigt att modifiera variabeln "loop", ska while-loopen 
användas istället. 
 
Genom attributet "id", kan man ge for-loopen ett namn, vilket sedan kan användas av 
kommandona <break/>, <next/> och <continue/>. Detta är användbart, då man har nästlade for-
loopar. 
 
Om man vill bryta en loop, innan det uppsatta villkoret är uppnått, kan man använda 
kommandot <break/>. Med hjälp av detta kommando kan man också bryta en namngiven 
(överliggande (id))  loop, då man använder sig av nästlade loopar. 
 
Ett annat användbart kommando är <next/> eller <continue/>. Detta används, då man vill 
fortsätta med nästa iteration utan att gå till slutet av loopen. 
 
<!-- Checks passed parameters, exits if any is empty --> 

<for loop="i" from="1" to="paramcount" step="1"> 

  <if test="length($P$i) == 0"> 

    <exit type="empty"/> 

  </if> 

</for> 

 

Exempel på användandet av <break/>: 
 
<!-- Checks passed parameters, exits if any is empty --> 

<proc name="LoopBreak"> 

  <call script="words = array('one', 'two', 'three', 'four')"/> 

  <!-- Two for-loops and one while-loop demonstrates the break command--> 
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  <for loop="i" from="0" to="length(words) - 1" id="outer"> 

    <for loop="j" from="length(words) - 1" to="0" step="-1" id="inner"> 

      <set var="k" value="0"/> 

      <while test="k < 10"> 

        <set var="k" value="k+1"/> 

        <if test="j == 2"> 

          <break/> 

        </if> 

        <if test="j == 1"> 

          <break id="inner"/> 

        </if> 

        <if test="j == 0"> 

          <break id="outer"/> 

        </if> 

      </while>  

    </for> 

  </for> 

</proc> 

 

Exempel på användandet av <next/> och <continue/>: 
 
<!-- Two for-loops and one while-loop demonstrates the next command--> 

<proc name="LoopNext"> 

  <call script="words = array('one', 'two', 'three', 'four')"/> 

  <for loop="i" from="0" to="length(words) - 1" id="outer"> 

    <for loop="j" from="length(words) - 1" to="0" step="-1" id="inner"> 

      <set var="k" value="0"/> 

      <while test="k < 10"> 

        <set var="k" value="k+1"/> 

        <if test="j == 2"> 

          <next/> 

        </if> 

        <if test="j == 1"> 

          <next id="inner"/> 

        </if> 

        <if test="j == 0"> 

          <continue id="outer"/> 

        </if> 

      </while>  

    </for> 

  </for> 

</proc> 

 

if 

<if test=(variable) op=lt/le/eq/ge/gt/ne value=(string)> 

 

Ett alternativt  - mer direkt sätt -  att skiva ett if-statement: 
 
<if test=(variable1 </<=/==/>=/>/!= variable2)> 

 

Testar en variabel, och följer en av två vägar beroende på resultatet. Giltiga variabler är - 
förutom egna variabler - samtliga globala systemvariabler.  
 
Variabeln "hitcount" anger totalresultatet efter kommandot utförts för en fråga, medan 
"intermediateresult" anger delresultatet för den aktuella frågan. 
 
Exempel på test av ett intervall: 
 
<if test="len(name) > 0"> 

  <!—Sök ′name′ testa om resultatet ligger mellan 10 och 50 --> 

  <search field="name" methods="near"/> 

  <!-- Testa ett intervall --> 

  <if test="(hitcount >= 10) AND (hitcount <= 50)"> 
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    <!-- .. gör något .. --> 

  </if> 

</if> 

 
Om man gjort sökningen i någon annan tabell (inom den angivna databasen) än den som 
angivits i xml request, finns resultatet i "currhitcount"; i "currhitcount" finns alltid resultatet från 
den senaste tabellen. 
 
<if test="len(zipcode) != 0"> 

  <!-- Sök ′zipcode′ i tabell Table2 --> 

  <search cmd="Tables(Table2) Find zip:$zipcode" autotrunc="0"/> 

  <!-- Gör något om resultatet är mellan 10 och 50 --> 

  <if test="(currhitcount >= 10) AND (currhitcount <= 50)"> 

    <!-- .. gör något .. --> 

  </if> 

</if> 

 

include 

<include file=(string)/> 

 

Include måste definieras, innan huvudflödet börjar. 
 
Inkludera ett annat flöde. Användbart för gemensamma, delade procedurer och variabler. 
Attributet "file" ska inte innehålla katalogdelen av filnamnet. Boolware tillhandahåller denna 
automatiskt. 
 
<!-- Include shared procedures and declarations --> 

<include file="global.flow.xml"/> 

 

log 

<log type=(string) msg=(string) script=(expression) vars=(string)  

fields=(string)/> 

 

Skapa en rad i en loggfil. Fälten separeras av semikolon.  
 
Attributet "type" skrivs alltid först.  
 
Om "script" används, kommer resultatet av "script" att skrivas, annars skrivs "msg".  
 
Om "vars" eller "fields" anges, kommer respektive värden att skrivas. 
 
"fields" refererar till ursprungliga sökfält så som de skickas med i sökfrågan, elementet "query". 
Ett explicit fält kan anges, eller "*" för alla angivna fält. 
 
"vars" refererar till variabler och ändrade fältvärden. T.ex. efter ett anrop till "dropterm" på ett 
fält, kan dess nya värde inspekteras genom att använda "vars". 
 
Loggfilen skrivs i loggfilskatalogen angiven i Boolware. Namnet på loggfilen bestäms av namnet 
på flödet t.ex. om flödet heter test blir namnet på loggfilen "dbname.flow.test20080120.log". 
 
Ett exempel på en rad i loggfilen: 
choice;msg;name=higgins;street=;zip=16866;city=lipton 
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next 

<next [id="namn"]/> 

 

Detta kommando används tillsammans med for och while för att fortsätta iterationen utan att gå 
till slutet på loopen. 
 
Om nästlade loopar används, kan man sätta namn på dessa och använda detta namn (id) för 
att göra next i "rätt" loop. 
 
Kommandot <continue/> är en synonym till <next/> se ovan. 
 
Se exempel under for och while nedan. 

output 

<output print="1"/> 

 

Attributet print=0 kan användas för att enkelt stänga av alla print i ett flöde. 
 
Exempel: 
  
<output print="0" /> 

<print text="'En sträng'" /> 

 

parameter 

<parameter name="val" [type="" defaultvalue="" description=""]/> 

 
Parameter-elementet måste innehålla attributet name och ett värde, andra attribut är valfria.  
Detta element skall finnas inom  ett <flow_input> element. 
Dessa element och dess attribut kan hämtas av en applikation för att erhålla information om ett 
flöde via kommandot flowinfoparameters. 

print 

<print text=(script) type="elementname" stricttype="0/1"/> 

 

Skriver ut text till printbufferten. Printbufferten är en del av XML-responsen, som kan användas 

för att formatera en text fritt, och finns inom elementen  <print> i svaret. 
 
Attributet stricttype är skönsmässigt satt till "0", vilket innebär att om type innehåller ett korrekt 

elementnamn, t.ex. "comment", skapas ett extra element utöver elementet <print> med 

namnet <comment>, att innehålla utskriften i svaret. Om stricttype sätts till "1" kommer 

utskriften inte att skrivas till <print> elementet utan enbart till <comment> elementet. 

   
 
Exempel: 
 
<proc name="PrintRecord"> 

  <print text="row[′Company_id′]" /> 

  <print text="row[′First_Name′] . ′ ′ . row[′Last_Name′] . ′ - Tel:′ .          

               row[′Tel_No′] . ′ - Score:′ . row[′@score′]" /> 

  <if test="len(row[′Member_Last_Name′])" op="gt" value="0" > 

    <print text="row[′Member_First_Name′] . ' ' .  
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                 row[′Member_Last_Name′]" /> 

  </if> 

  <print text="row[′Street_Name′] . ′ ′ .  

               row[′House_No_or_Entrance_No′]" /> 

  <print text="row[′Zip′] . ′ ′ . row[′Postal_Name′]" /> 

  <print text="′-----′" /> 

</proc> 

 

proc 

<proc name=(name)> 

 

Proc måste definieras, innan huvudflödet börjar. 
 
Deklaration av en procedur. En procedur är en anropningsbar uppsättning instruktioner, som 
kan returnera ett värde till anroparen. 
 
Proceduren kan använda den globala systemvariabeln "paramcount" för att avgöra antalet 
parametrar, som har skickats. Varje parameter refereras till med syntaxen P<nummer>, t.ex. P1 
för den första parametern. 
 
Proceduren kan returnera ett värde genom elementet return. Värden kan även skickas genom 
globala variabler. 
 
Exempel: 
 
<proc name="log"> 

  <for loop="j" from="1" to="hitcount"> 

    <fetch cols="zip"/> 

    <log type="data" script="row[zip]"/> 

  </for> 

  <return value="1"/> 

</proc> 

 
Anroparen kan testa utfallet (värdet i return) i variabeln retcode. 

resultset 

<resultset action=(string) rowstodelete=(value) limit=(value) score=(value) 

sort=(expression) sort_customlist=(value) subtractscore=(value) hitno=(value) 

rankmode=(value) randomfetch=(value) duplicates=(value) 

use_existing_score=(value) customrankexit=(name) customrankselection=(name) 

customranksearchcriteria=(arg) customrankautotrunc=(value) 

customranklimit=(value) /> 

 

Används för att bygga upp ett rankat sökresultat. 
 
Följande attribut kan användas i elementet resultset: 
 
action   "add" för att lägga till poster till Custom listan  
   "clear" för att ta bort alla poster i Custom listan  
   "excludefrom" för att ta bort poster ur Custom listan 
   "sort" eller "" för att sortera Custom listan eller framsökt resultat. 

  Om action är utelämnat används "add". 
rowstodelete endast giltig i samband med action=excludefrom. Anger hur många poster  
   som skall tas bort från angivna hitno; om inget anges tas alla poster bort från  
   hitno. 
limit   maximalt antal poster som skall läggas ut. Standard 100000. 
score   den "score" som skall sätta på dessa poster. Standard 100. 
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sort    sorteringsuttryck för sortering innan posterna läggs ut i Custom listan. 
sort_customlist anger om sortering skall göras i Custom listan eller i framsökt resultat.  
   0 – sortering av poster i framsökt resultat; Standard är 0. 
   1 - sortering av poster i Custom listan. 
subtractscore 1 - om poängavdrag som uppstått i elementet search ska göras; Standard 
   0 - om man inte vill göra något poängavdrag som uppstått i elementet 
   search. 
hitno   används med excludefrom för att ta bort denna post och alla poster efter. 
   Standard är 2. 
rankmode  ranka om poster som ska läggas ut; följande ranking är applicerbar: 
   0 - Ranka i datakälleordning; standard 
   1 - Ranka på sökordförekomster 
   2 - Ranka på sökordsfrekvens 
   6 - Ranka på viktad sökordsförekomst 
   7 - Ranka på viktad sökordsfrekvens 
   10 - Ranka på strängdistans från föregående fuzzy-sökning 
randomfetch  0 - posterna läggs ut i den ordning de kommer från datakällan   
   1 - om posterna skall läggas ut i slumpvis ordning i stället för den ordning de 
   kommer från datakällan. 
duplicates  0 - endast den dublettpost med högst "score" sparas. 
   1 – alla dubbletter sparas oavsett "score". 
   Om duplicates utelämnas, används specificerat duplicates i customrank. 
 
use_existing_score  0 - Använd ej existerande score värden, istället används angiven 

score i attributet score, standard 
    1 - Använd existerande score värden ex. sort/rank kommer att utföras 

inom existerande score grupper men positionen justerad baserad på 
angivet värde i attributet score 

customrankexit  Namnet på den egenskrivna rankningmodulen 
customrankselection Namnet på de rankningkriterier som ska används 
customranksearchcriteria Här anger man vilka sökord som används för respektive rankingsfält. 

Sökorden för respektive rankingsfält separeras med ett kommatecken. 
För att insticksmodulen e04.customrank ska kunna para ihop 
sökorden med rätt rankingfält, är det viktigt att sökorden för respektive 
rankingfält anges i samma ordning som rankingsfälten har 
specificeras med konfigurationsparametern fieldnames i 
konfigureringen för insticksmodulen. 
 
Exempel: 
 
I konfigurationen för e04.customrank har man specificerat följande 
ranking fält: 
 
fieldnames = företagsnamn, adress, ort 
 
Om vi t.ex söker på "McDonald’s" i fältet företagsnamn och 
"Stockholm" i fältet ort, måste vi ange sökargumenten på  följande 
sätt: 
 
customranksearchcriteria="McDonald’s, ,Stockholm" 
 
Eftersom vi inte sökt i "adress" fältet så har vi inga sökord för detta 
fält, men vi måste alltid ha med alla rankingsfält när vi specificerar 
customranksearchcriteria, så vi lämnar det tomt men markerar fältets 
närvaro med ett extra kommatecken. 

customrankautotrunc 0 - Ranka med otrunkerade sökargument, standard 
    1 - Ranka med trunkerade sökargument 
customranklimit  Max antal poster som ska rankas. 
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customrankgeodistance Här kan man ange en koordinat och en radie i antal meter. Alla träffar 
som ligger innanför den angivna cirkeln kommer ett rankas efter 
närheten till till den angivna korrdinaten. 

customrankuserdata Kan användas för att skicka användardefinierade data till en 
egenutvecklad customrank modul.  

 
 
Sortering kan ske på tre sätt: 
 
1. Då man lägger ut poster i Custom listan (action="add") och sortuttryck är angivet, kommer  
 posterna att sorteras i begärd ordning, innan de sparas i Custom listan.  
 Sorteringar har följande inbördes ordning: randomfetch, customrankexit, sort och rankmode. 
 
2. Då man tar bort poster ur Custom listan (action="excludefrom") och sortuttryck är angivet,  
 kommer posterna att sorteras i begärd ordning, innan posterna tas bort. 
 
3. Då man endast vill sortera (action="sort") eller (action="") och sortuttryck är angivet, kommer  
 sortering att ske i begärd ordning. Med attributet sort_customlist="0/1" styr man om sortering  
 av poster i framsökt resultat eller poster i Custom listan skall göras. 

return 

<return value=(expr)/> 

 
Avslutar en procedur och returnerar ett värde till anropare. Returnerade värden är numeriska. 
Om attributet "value" utelämnas, blir värdet 0. 
 
<return value="-1"/> 

 

score 

<score var=(string) dbfield=(string) dbvalue=(string) condignore=(string) 

namefile=(string) weight=(value) norm=(value) leftmost=(value) 

synfile=(string) washchars=(string) spacechars=(string) noise=(string) 

sortwords=(string) lth=(value) irregnames=(string) maxwords=(string) 

wash=(string) samewords=(string) trywithout=(string) 

samewords_phon_punish=(value) streetno_punish=(string) condvar=(string) 

condflag=(value) honor_empty_data=(value)/> 

 

Används för att beräkna score på de resultatrader som sparats under elementet resultset.  
 
Genom att tala om vilka kolumner som skall jämföras och sedan ge regler för hur jämförelsen 
skall ske, erhålls en score för varje resultatrad. Om denna score överstiger det som 
specificerats i attributet minscore i elementet scoring, sparas den nya scoren i aktuell post, 
annars tas posten bort. 
 
Följande attribut kan användas i elementet score: 
 
var    frågefält 
dbfield   fält som skall jämföras 
dbvalue   värde i stället för innehåll i dbfield, som skall jämföras 
condignore   används för att avgöra om en jämförelse ska hoppas över villkorligen,  
    beroende på om föregående fält matchat det första eller andra  
    referensfältet. Vilket värde som helst aktiverar funktionen. 
namefile   i denna fil kan man specificera typiska kvinnonamn för att ett liknande  
    mansnamn inte skall ge samma höga  "score" 
weight   vikt på fält; ju viktigare fält dess högre vikt 
norm    ange vilken normaliseringsmetod som skall användas (se beskrivning  
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    av funktionen Normalize nedan) 
leftmost   högre "score" ju tidigare strängen uppträder i fältet. Om >0, aktiveras  
    denna funktion. 
synfile   vid användning av leftmost, kan man ange synonymer för de ingående  
    orden. Exempelvis kan man ange följande synonym: ab(aktiebolag,  
    aktiebolaget, aktiebolagen). Vid test i leftmost, kommer alla angivna  
    synonymer för AB att användas vid jämförelsen. 
washchars   tar bort vissa tecken ur strängen innan jämförelse utförs; exempelvis
    blanktecken  i ett postnummer. 
spacechars   som washchars, men ersätter vissa tecken med mellanslag. 
noise    lista på ord som skall tas bort innan jämförelsen utförs; exempelvis de,  
    la, le, af, von etc. i namn 
sortwords   innan jämförelsen utförs: ingen sortering (0), sortera orden (1),  
    sortera bokstäver (2) alternativt (3), vilken prövar alla kombinationer  
    mellan de ingående orden och väljer den som är mest lik 
lth    används för att endast jämföra första N tecknen 
irregnames   namn ger en synonymfil för irreguljära stavningar av namn. 
maxwords   max tillåtet antal ord i fältet, vid fler ignoreras fältet. 
wash    anger wash-fil för databasfältet (norm lika som frågefältet) 
samewords   ger match om angivet antal ord överensstämmer mellan strängarna,  
    dvs alla ord behöver inte stämma. Antingen anges en siffra, t ex 2,  
    eller någon av koderna: 
    *    jämför minst antal ord  
    %  jämför minst antal ord, det räcker att orden börjar lika 
    !     jämför minst antal ord, men inget avdrag för initial. 
trywithout   Försök samewords en gång till, efter att ha rensat angivna tecken. 
samewords_phon_punish   anger avdrag om samewords ger match först vid fonetisk 
       jämförelse. Standard 0. 
streetno_punish  anger avdrag om gatunummer inte stämmer. Standard 0. 
condvar   anger det fält som berörs av condflag. 
condflag   anger vilken flagga, som skall sättas i normalize (norm) för fältet  
    angivet i condvar. 
honor_empty_data  1 = hög poäng fast data saknas i denna kolumn (standard = 0). Detta  
    värde  har högre prioritet än det som anges i scoring. 
 
Antag att condvar är "personnummer" och condflag är 128.  
Om personnummer innehåller något i infrågan (inte är tomt), så OR:as 128 till detta fälts norm-
flaggor. Betydelsen av de olika norm-flaggorna finns beskrivna under strängfunktionen 
Normalize nedan. 
 

scoring 

<scoring minscore=(value) maxrows=(value) honor_empty_data=(value) 

use_existing_score=(value) custom=(string)/> 

 
Används för att räkna om score på poster, som har sparats med hjälp av resultset. Sorteringen 
sker automatisk när scoring-elementet  stängs. Scoring använder sig internt av flödesfunktionen 
Normalize för att normalisera termer och då används systemets karaktärsfil. 
 
För att räkna om score, använder man elementet score, där man kan specificera regler för hur 
beräkningen ska ske. 
 
Följande attribut kan användas i elementet scoring: 
 
minscore   posten måste uppnå denna "score" för att sparas (standard = 1) 
maxrows   maximalt antal poster som skall sparas (standard = 1.000.000) 
honor_empty_data  1 = hög poäng fast data saknas i någon kolumn (standard = 0) 
use_existing_score 0 (standard) för att scora om alla rader och utgå från 100 som det  
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    högsta möjliga värdet, 1 för att utgå från den Score som raden lagts  
    ut med. 
custom   anger att en extern modul för skräddarsydd scoring ska användas i 
    stället för Boolware:s inbyggda element <score>. 
 
OBS! man kan inte använda villkorliga statements <if> inom scoring-elementen, men man kan 
använda macro-expansion för attributen. Ett annat alternativ är att göra flera sektioner inom 
villkorssatser (if): 
 
<if test="pnrFound > 0"> 

  <scoring maxrows="$maxRows" minscore="$lowCandidateScore" honor_empty_data="0"> 

    <score var="pnrNo" weight="$pnrWeight" lth="8" dbfield="$pnrFields"/>  

    <score var="personName" weight="$nameWeight" trywithout=" " sortwords="1"    

           samewords="1" norm="3" spacechars="-" irregnames="@irregnames.txt" noise="DE  

           LA VON VAN" dbfield="$nameFields"/>  

    <score var="personZip" weight="$zipWeight" dbfield="$zipFields"/>  

    <score var="personCity" weight="$cityWeight" norm="3" samewords="1" maxwords="4"  

           wash="@citywash.txt" dbfield="$cityFields"/> 

    <score var="personStreet1" weight="$streetWeight" norm="$streetNorm" trywithout=" "      

           sortwords="1" samewords="2" spacechars=" " wash="@streetwash.txt" 

           dbfield="$streetFields"/>  

    <score var="personCo" weight="$coWeight" norm="259" trywithout=" " sortwords="1"  

           samewords="2" spacechars=" " dbfield="$coFields"/>  

  </scoring> 

<else/> 

  <scoring maxrows="$maxRows" minscore="$lowCandidateScore" honor_empty_data="0"> 

    <score var="personName" weight="$nameWeight" trywithout="-" sortwords="1"  

           samewords="!" norm="3" spacechars="-" irregnames="@irregnames.txt" noise="DE  

           LA VON VAN" dbfield="$nameFields"/>  

    <score var="personZip" weight="$zipWeight" dbfield="$zipFields"/>  

    <score var="personCity" weight="$cityWeight" norm="3" samewords="1" maxwords="4"  

           wash="@citywash.txt" dbfield="$cityFields"/> 

    <score var="personStreet1" weight="$streetWeight" norm="$streetNorm" trywithout=" "  

           sortwords="1" samewords="2" spacechars=" " wash="@streetwash.txt"  

           dbfield="$streetFields"/>  

    <score var="personCo" weight="$coWeight" norm="259" trywithout=" " sortwords="1"  

           samewords="2" spacechars=" " dbfield="$coFields"/>  

  </scoring> 

</if> 

search 

<search cmd=(text) op=(QL cmd) opterm=(QL op) zeroback=1/0 zerobackterm=1/0 

querylim=1/0 querylimvalue=(int) field=(field/*) text=(variable) 

dbfield=(field) goal=(int) methods=(string) func=(string) autotrunc=1/0 

near=(param) fuzzy=(param) sim=(param) nolinkwords=1/0 

maxqueryexecutiontime=(int) resultbitmap=""/> 

 

Det finns två sätt att ställa en sökfråga. Antingen en ren QL-fråga (via syntaxen "cmd="), eller 
en fråga på ett medskickat värde (via syntaxen "field="). Om "cmd" anges, ignorerar Boolware 
alla andra attribut i search-elementet, utom zeroback, zerobackterm, autotrunc, opterm, 
querylimvalue och resultbitmap.  
 
Om man använder syntaxen field=, dbfield=, text=, op=, goal=, methods=, är man begränsad till 
rena sökkommandon (FIND, AND, OR, NOT och XOR). Om man däremot själv bygger upp sitt 
sökkommando cmd=, kan man förutom sökkommandona använda: save, delete, setsearch, 
back etc. för att hantera sparade resultat (set). 
  
Eftersom ett flöde behandlar alla frågor inom en session, kan det vara lämpligt att använda det 
lokala Sysindex. Det lokala Sysindex används vid sparade Set och sparade namngivna Set. 
Sparade Set kräver att man aktiverar Setsearch, vilken sedan är aktiv tills den inaktiveras. Då 
Setsearch är aktiverat, kommer samtliga frågor att sparas och ges ett namn av Boolware (S1, 
S2 …Sn). Det kan vara svårt att hålla reda på dessa automatgenererade namn, då man sedan 
skall använda ett sparat Set. Det är därför lämpligast att använda ett namngivet sparat Set; se 
beskrivning i "Handbok drift", Kapitel 11 "Boolwares sökspråk", sektion "Setsökning". Sysindex 
(både det globala och det lokala) lagras på disk, vilket innebär, att skrivningar och läsningar 
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måste göras. För att undvika dessa skrivningar/läsningar, kan man i stället använda namngiven 
Scratch för att spara ett resultat. Namngivna scratch-resultat sparas i minnet, men har för övrigt 
samma funktionalitet, som sparade namngivna Set.  
 
Sammanfattningsvis: använd namngivna scratch-resultat i första hand, då man vill använda ett 
tidigare resultat. I andra hand skall man använda sparat namngivet Set. Man bör undvika att 
använda sparat result. 
 
cmd innehåller det aktuella sökkommandot, se "Handbok drift" Kapitel 11 "Boolwares sökspråk". 
 
Exempel: 
Sök efter amerikanska presidenter.  
 
 <search cmd="FIND presidenter:John Baines Kennedy" /> 
 
OBS! 
Följande attribut kan användas tillsammans med cmd: 
autotrunc, maxqueryexecutiontime, opterm, resultbitmap, zeroback och zerobackterm. 
 
op innehåller ett giltigt QL-kommando (FIND, AND, OR, NOT och XOR). Standardvärde är "FIND". 
 
opterm är den operator, som ska gälla mellan termer i en "search".  
Om t ex söksträngen är "Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd", så gäller "opterm", som 
operator mellan termerna (orden).  
Kan vara AND, OR, NOT, XOR. Standardvärde: ‘AND’. 
 
zeroback gäller endast kommandona AND och NOT och används för att undvika nollsvar. Vid 
nollsvar (för hela kommandot) kommer sökfrågan automatiskt att backas till föregående resultat. 
Standardvärde är "0" – ingen automatisk "back". Om resultatet har "backats" till föregående 
resultat, kommer systemvariabeln zerobacked att sättas till "1", annars "0". 
 
zerobackterm påminner om zeroback, men gäller mellan enstaka termer i en sökfråga; inte 
aktuellt, då opterm = OR.  
Standardvärde är "0" – ingen automatisk "back". De termer, som orsakar nollsvar och "backar" 
till föregående delresultat, sparas i systemvariabeln termzerobackedarray.  
Om någon term har orsakat "backning", kommer systemvariabeln  
termzerobacked att sättas till antalet backade termer. Man måste dividera antalet i 
termzerobacked med två, eftersom varje "backad" term genererar två element i 
termzerobackedarray (kolumnnamnet och söktermen). 
 
Exempel: 
Sök efter amerikanska presidenter. Om ett namn inte finns backa automatiskt 
 
 <search cmd="FIND presidenter:John Baines Kennedy" zerobackterm="1"/> 

 
Ingen amerikans president har det specificerade namnet. Eftersom zerobackterm är aktiverat, 
kommer Bains (som ger nollsvar) att ignoreras och sökningen sker på John Kennedy. Resultatet 
blir således 1; John Fizerald Kennedy. Man kan kontrollera, om något namn gav "nollträff" 
genom att titta på de globala systemvariablerna termzerobacked och termzerobackedarray. 
 
<if test="termzerobacked > 0"> 

  <!-- Each backed term generates two elements in termzerobackedarray, --> 

  <!-- column name and search term.                                    -->                                  

  <set var="backedTerms" value="termzerobackedarray[1]"/> 

  <for loop="i" from="3" to="length(termzerobackedarray)-1" step="2"> 

    <set var="backedTerms"  

         value="backedTerms . ',' . termzerobackedarray[i]"/> 

  </for> 

  <print text="'Zero backed terms: ' . backedTerms"/> 

</if> 
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querylim om 1 anges skall sökresultatet från varje term jämföras med querylimvalue. Om inget 
querylimvalue angivits, används det globala gränsvärdet (skönsvärdet är 100). Om antalet 
förekomster för den aktuella termen överstiger gränsvärdet skall denna term ignoreras vid 
sökning (hanteras som ett stoppord). Endast meningsfullt, då "opterm" = OR. Om querylim sätts 
till 0 eller utelämnas, kommer ingen test att utföras mot något gränsvärde. 
 
querylimvalue är ett värde som temporärt  - endast för denna fråga -  kommer att användas som 
gränsvärde, om querylim är aktiverad (satt till 1). Om inget värde är satt och querylim är 
aktiverad, används standardvärdet 100. 
 
field är fältets namn i frågan (vilket frågefält, som ska behandlas). Som alternativ kan asterisk 
användas (betyder "alla fält"). I så fall kommer frågans alla fält matchas mot tabellen, i syfte att 
hitta en "exakt träff", där alla fält överensstämmer. För att använda denna konstruktion, måste 
fälten i sökformuläret överensstämma med kolumnnamnen i tabellen. Dessutom kan man inte 
manipulera ("tvätta") värdet i sökformuläret. Ett mer flexibelt sätt är att använda "text" i 
kombination med "dbfield" (se nedan). Än mer flexibelt är att använda konstruktionen cmd=, då 
man bygger upp sitt sökkommando exakt, som man vill ha det. 
 
text kan innehålla en variabel, anpassad och bearbetad via de inbyggda strängfunktionerna. 
 
dbfield anger namnet (namnen) på det (de) fält, som skall sökas i aktuell tabell. Sökargumenten 
finns då i "text". Alternativt kan namnet referera till en  kolumn i en annan tabell (som ingår i 
aktuell databas), om notationen table.column används. Detta tolkas i så fall som en "relate-
fråga", där frågan ställs mot en tabell och resultatet sedan översätts till den tabell som angivits i 
elementet <table> , via databasens relations-schema. 
 
Exempel:  
 
Databasen heter "Personer" och den har två tabeller "tabell1" och "tabell2". 
 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

... 

<database name="Personer"/> 

<table name="tabell1"/> 
... 

<namn>Johansson</namn> 

... 

 
<search field="namn"/> 

 
Sökningen kommer att ske i "tabell1" i kolumnen "namn" med sökargumentet Johansson. 
Kommandot är FIND. 
 
<search dbfield="tabell2.efternamn" text="namn"/> 

 
I detta fall kommer sökningen att utföras i "tabell2" kolumn "efternamn". Sökargumentet är 
Johansson. Resultatet kommer att transformeras till "tabell1". 
 
Attributen "goal" och "methods" används alltid tillsammans. Kombinationen av dessa är ett 
kraftfullt sätt att uttrycka varianter av sökmetoder ("methods", tills ett önskat värde uppnås 
("goal"). Sökmetoder ("methods") kommer att upprepas tills målet är nått, eller alla metoder 
använts. Metoder uttrycks som komma-separerade värden. Giltiga värden på method är:   
string, word, syn, thes, stem, sound, fuzzy, case, near, stringasis, withinstring, wordasis , 
nearwordasis, nearsound, nearcase och sim. Om "methods" utelämnas, gäller word. Om "goal" 
är utelämnat används värdet 1. 
 
func kan innehålla anrop till skript-funktioner. Se avsnitt "Funktioner och variabler" nedan. 
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autotrunc skall sättas till "1" för att erhålla automatisk trunkering. Om ingen trunkering önskas, 
skall autotrunc sättas till "0".  Om inget värde sätts kommer det aktuella värdet att användas, 
vilket kan vara litet stokastiskt, beroende på vad som utförts tidigare. 
 
near innehåller parametrar till near-metoden; near="N,O" . Parametrarna är N och O, där N är 
maximala avståndet i ord mellan de specificerade söktermerna. Om O är 1, måste termerna 
komma i den specificerade ordningen för att det skall bli träff; 0 betyder att orden kan komma i 
vilken ordning som helst. Se beskrivning av near underkommando i "Handbok drift" Kapitel 11 
"Boolwares sökspråk". 
 
Exempel: 
<search field="name" text="′john smith′" goal="20" methods="near,word,sound" 

near="1,1"/> 

betyder att john smith skall vara en fras för att godkännas i near sökningen. 
 
fuzzy innehåller parametrar till fuzzy-metoden; fuzzy="D,L". Parametrarna är D och L, där D 
anger den maximala differensen (i antal tecken) för att ett ord skall bli godkänt. L är en limit för 
maximala avvikelsen för att ett ord skall bli godkänt. Se beskrivning av fuzzy underkommando i 
"Handbok drift" Kapitel 11 "Boolwares sökspråk". 
 
Exempel: 
<search field="name" goal="20" methods="fuzzy" fuzzy="2,97"/> 

betyder att alla ord, vars längd inte avviker med 2 från sökordet och vars antal avvikande tecken 
understiger 3, kommer att ge träff. 
 
sim innehåller parametrar till sim-metoden; sim="T,O". Parametrarna är T och O, där T anger 
tröskelvärde mellan 0.0 – 1.0 och O är optimering och relevans och anges mellan 0.0 – 1.0. 
 
Exempel: 
<search field="name" goal="20" methods="sim" sim="0.2,0.1"/> 

 
 
nolinkwords sätts till 1, då man inte vill att den aktuella sökningen skall använda funktionen 
"linkwords". Skönsmässigt är värdet satt till 0; använd linkwords vid sökningen om "linkwords" är 
aktiverad för fältet. "linkwords" kan användas av metoderna word och sound.  
 
I maxqueryexecutiontime kan man ange en maximal exekveringstid i millisekunder för det 
aktuella kommandot. Om den angivna tiden uppnås, avbryts exekveringen med en felkod. OBS 
den angivna tiden gäller endast för det aktuella kommandot, annars gäller den maximala 
exekveringstid för en session man satt via Boolware Manager. Om man använder cmd=(string) 
för att specificera sitt sökkommando, kan man ange maxqueryexecutiontime som ett 
underkommando. Detta underkommando måste följa direkt efter det angivna kommandot. 
 
resultbitmap sätts till "custom" om kommandona AND eller NOT ska utföras direkt på resultatet i 
"Custom List" vid andvänding av cmd. 
 
 
Exempel: 
<search dbfield="name" text="'john smith'" maxqueryexecutiontime="20"/> 

I detta fall kommer den aktuella sökningen att brytas, om den tar mer än 20 millisekunder. 
 
<search cmd="FIND name:jo* smith" maxqueryexecutiontime="50"/> 

I detta fall kommer den aktuella sökningen att brytas, om den tar mer än 50 millisekunder. 
 
maxqueryexecutiontime kan också skrivas, som ett underkommando, om cmd= används: 
<search cmd="FIND maxqueryexecutiontime(50) name:jo* smith"/> 

 
 
Ytterligare några exempel: 
 

<search cmd="FIND name:higgins"/> 
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Utför en QL-fråga för att söka "higgins" i fältet namn, i aktuell tabell. 
 
<search cmd="FIND name:$name"/> 

Utför en QL-fråga för att söka i fältet namn, i aktuell tabell, på det som variabeln "name" 
innehåller. 
 

<search opterm="OR" querylimvalue="50" cmd="AND typ:querylim(sound($name))"/> 

Utför en QL-fråga och använder underkommandot querylim för att söka i fältet typ i aktuell tabell 
på innehållet i variabeln name. Alla termer, som finns i fler än 50 poster kommer att ignoreras 
vid sökningen. Operatorn mellan de olika termerna är OR. 
Samma sak, men utan att använda cmd=. 
 

<search op="AND" opterm="OR" querylim="1" querylimvalue="50" field="name" 

dbfield="typ" methods="sound"/> 

Utför en QL-fråga och använder underkommandot querylim för att söka i fältet typ, i aktuell 
tabell, på innehållet i fältet name. Om någon av termerna finns i fler än 50 poster, ignoreras den 
termen. Operatorn mellan termerna skall vara OR. 
 
<search field="name"/> 

Söker i fältet "name" i aktuell tabell, med vad som skickats med i elementet <name> i frågan. 
Kommer att använda operatorn "find" och sökmetoden "word" eftersom varken "op" eller 
"methods" angivits. 
 
<search op="and" field="city"/> 

Utför AND city:<city>, där "city" hämtas från frågan. 
 
<search op="and" field="city" zeroback="1"/> 

Utför samma som ovan, med en automatisk "BACK" om antal träffar faller till noll. 
 
<search cmd="back"/> 

Utför Boolware:s QL-kommando BACK. 
 
<search field="name" goal="20" methods="near,word,sound"/> 

 

Utför först FIND name:near(<name>) (närord) och jämför sedan antal träffar med "goal". Om 

antalet är färre än goal, kommer den att fortsätta med FIND name:<name> (vanlig ordsökning 

med AND mellan argumenten). Om det fortfarande är färre än "goal", så görs ytterligare ett 
försök med FIND name:sound(<name>) (fonetisering). Tanken är att gradvis vidga 

sökresultatet. Exakt samma sak kan uttryckas enl. följande: 
 
<search field="name" methods="near"/> 

<if test="hitcount < 20"> 

  <search field="name" methods="word"/> 

  <if test="hitcount < 20"> 

    <search field="name" methods="sound"/> 

  </if> 

</if> 

 
Ställer en relationsfråga, genom att söka i tabell Bromma och sedan konvertera resultatet till 
måltabellen, Företag, vilken har angivits i elementet <table>. 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

... 

<database name="Företag"/> 

<table name="Företag"/> 

 

<flow> 

  <!-- Must find at least 1, using company name --> 

  <search text="name" dbfield="Bromma.Företagsnamn" goal="20" methods="word,    

   sound"/> 

  <if test="hitcount == 0"> 

    <log type="error" msg="not found"/> 

    <exit type="error"/> 

  </if> 

</flow> 
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Använder innehållet i frågans element "a" för att söka i databas-kolumnen "telno". Om man inte 
anger dbfield, kommer Boolware anta att frågans fältnamn är det samma som databasens (a i 
detta exempel). 
<search field="a" dbfield="telno"/> 

 
Sök i en tabell, som ingår i aktuell database men inte är den, som angivits i xml request. Hämta 
resultatet från en kolumn och vidaresök i en annan tabell (den som angivits i xml request). I 
databasen Personer finns två tabeller: Person_data och Adress_data. 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

... 

<database name="Personer"/> 

<table name="Adress_data"/> 

 

 
<flow> 

<!-- Searches for 'name' in table Person_data --> 

<if test="len(name) > 0"> 

  <!-- Searches for 'name' in table Person_data --> 

  <search cmd="TABLES(Person_data) FIND last_name:$name" autotrunc="0"/> 

  <!-- If the result is between 10-50 pick up zipcode in the found records --> 

  <if test="(currhitcount > 10) AND (currhitcount < 50)"> 

    <!-- Pick up zipcodes from the found records --> 

    <set var="orString" value="''"/> 

    <set var="i" value="1"/> 

    <while test="i <= currhitcount"> 

      <fetch row="i" table="Person_data" cols="zipcode"/> 

      <set var="zip" value="row[′ZipCode′]"/> 

      <!-- Build an orString of extracted zipcodes --> 

      <set var="orString" value="orString . ′ ′ . zip"/> 

      <set var="i" value="i+1"/> 

    </while> 

 

    <!-- Search for found zipcodes in table Adress_data --> 

    <search cmd="FIND zipcode:orsearch($orString)"/> 

    <!-- Check if any result and do something --> 

    <if test="hitcount > 0"> 

      <!-- Pick up corresponding Cities from Adress_data --> 

      <set var="cities" value="''"/> 

      <set var="i" value="1"/> 

      <set var="cities" value="''"/> 

      <while test="i <= hitcount"> 

        <fetch row="i" cols="City"/> 

        <set var="cities" value="cities . ', ' . row['City']"/> 

        <set var="i" value="i+1"/> 

      </while> 

      <!-- All found cities in variable ′cities′ --> 

    </if> 

  </if> 

</if> 

</flow> 

 
 

set 

<set var=(name) value=(expr) string=(string)/> 

 

Deklarera en variabel och tilldela den ett värde. Om variabeln inte finns, skapas den.  
 
Attributet var måste finnas och anger namnet på den aktuella variabeln. 
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Om något finns angivet i attributet string, kommer det att flyttas till variabeln var och det som 
eventuellt står angivet i value ignoreras. Det går inte att ange variabler i attributet string, utan 
det som skrivs där, kommer att flyttas exakt, som det ser ut till variabeln angiven i var. 
 
I attributet value specificerar man det som skall tilldelas variabeln. 
 
Variabler är normalt globala och kan ses utanför procedurer. 
 
Lokala variabler deklareras med en inledande '_' i namnet, och försvinner när en procedur 
lämnas. 
 
Variabelnamn får inte inledas med tecknet '$', därför att '$' är reserverat för macron. 
 
<!-- Create variable --> 

<set var="counter" string="75"/> 

 

<!-- Increment variable --> 

<set var="counter" value="counter+1"/> 

 
OBS! Set syntaxen kan inte användas för att tilldela ett nytt värde till ett element i en array.  

För att att tilldela ett nytt värde till ett element i en array använder du istället syntaxen  
call script. 

 
Exemple: 
 
<call script="myArray[2] = 'newString'/> 

while 

<while test=(name) </>=/==/>/>=/!= value=(expr) [id="namn"]> 

 

Testar på ett värde och utför loopen om värdet är sant. While-loopar är väldigt lika for-loopar 
men mera generella när det gäller jämförelser. 
 
Genom attributet id, kan man ge while-loopen ett namn, vilket sedan kan användas av 
kommandona <break/>, <next/> och <continue/>. 
 
Om man vill bryta en loop, innan det uppsatta villkoret är uppnått, kan man använda 
kommandot <break/>. Med hjälp av detta kommando kan man också bryta en namngiven 
(överliggande (id)) loop, då man använder sig av nästlade loopar. 
 
Ett annat användbart kommando är <next/> eller <continue/>. Detta används, då man vill 
fortsätta med nästa iteration utan att gå till slutet av loopen. 
 
<!-- Checks passed parameters, exits if any is empty --> 

<set var="i" value="1"/> 

<while test="i <= paramcount"> 

  <if test="len($P$i) <= 0"> 

    <exit type="empty"/> 

  </if> 

  <set var="I" value="i+1"/> 

</while> 

 
Exempel på användandet av <break/>: 
 
<!-- Checks passed parameters, exits if any is empty --> 

<proc name="LoopBreak"> 

  <call script="words = array('one', 'two', 'three′, 'four')"/> 

  <!-- Two for-loops and one while-loop demonstrates the break command--> 

  <for loop="i" from="0" to="length(words) - 1" id="outer"> 

    <for loop="j" from="length(words) - 1" to="0" step="-1" id="inner"> 
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      <set var="k" value="0"/> 

      <while test="k < 10"> 

        <set var="k" value="k+1"/> 

        <if test="j == 2"> 

          <break/> 

        </if> 

        <if test="j == 1"> 

          <break id="inner"/> 

        </if> 

        <if test="j == 0"> 

          <break id="outer"/> 

        </if> 

      </while>  

    </for> 

  </for> 

</proc> 

 

Exempel på användandet av <next/> och <continue/>: 
 
<!-- Two for-loops and one while-loop demonstrates the next command--> 

<proc name="LoopNext"> 

  <call script="words = array('one', 'two', 'three', 'four')" /> 

  <for loop="i" from="0" to="length(words) - 1" id="outer"> 

    <for loop="j" from="length(_words) - 1" to="0" step="-1" id="inner"> 

      <set var="k" value="0"/> 

      <while test="k < 10"> 

        <set var="k" value="k+1"/> 

        <if test="j == 2"> 

          <next/> 

        </if> 

        <if test="j == 1"> 

          <next id="inner"/> 

        </if> 

        <if test="j == 0"> 

          <continue id="outer"/> 

        </if> 

      </while>  

    </for> 

  </for> 

</proc> 

 

Flödesfunktioner - översikt 

En rik uppsättning funktioner finns tillgängliga som gör det möjligt att komma åt all den 
indexeringslogik, som finns internt i Boolware. Det finns t ex funktioner för normalisering av 
stavning (fonetisk kodning) och åtkomst till synonymer och tesaurus (en tesaurus är en 
hierarkisk synonymordlista). 

Räknesätt 

plus, minus, multiplikation, division, shl, shr, upphöjt, modulus, and, or, not, xor 

Matematiska funktioner 

abs, cos, date, deg, pi, rad, sin, sqrt, tan, time 

Strängfunktioner 

array, chew, compare, compress, delete, dropchar, dropterm, env, false, iif, insert, instr, lower 
(lcase), length (len), lookup, match, mid (substr), normalize, numeric, numrange, only, replace, 
reverse, sort, space, split, stem, string, syn, thes, tostring, trim, true, upper (ucase), ver, wash 
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Logiska operatorer 

and(&&), or(||). 
 

Flödesfunktioner - referens 

Nedan följer de funktioner, som finns tillgängliga. 

Abs 

number = abs(number) 

 

Returnerar det absoluta värdet av ett tal. 
 
Exempel: 
Abs(-2.3) => 2.3 

Abs(-157) => 157 

Array 

array(item1 [, item2..itemN]) 

 

Skapar och initierar en array med specificerade element. 
 
Exempel: 
names = array('Anders', 'Svensson') 

names [0]   Anders 

names [1]   Svensson 

 

Chew 

resultstring = Chew(inputstring, regex-strings, lookup-words, lookup-index, flags, 

wordSep) 

 
Identifierar och extraherar en eller flera substrängar i en text, 'inputstring', och lagrar det 
extraherade i 'resultstring'. Om 'lookup-words' används, ersätts det extraherade från 'inputstring' 
med funnen bassynonym och lagras i 'resultstring'. 
 
Parametern 'inputstring' innehåller den sträng som skall examineras. 
 
Parametern 'regex-strings' innehåller en eller flera regex-strängar att söka efter, separerade av 
ny rad. (Lf eller Cr+Lf). Kan innehålla ett filnamn om det inleds med @ vilken innehåller en eller 
flera regex uttryck. Om strängen hittas i något av angivna regex uttryck extraheras den och 
lagras i 'resultstring' samt den globala variabeln 'chewpos' sätts till den position, där den 
påträffades i 'inputstring'. 'chewpos' är 1-baserad och den innehåller 0 om ingen substräng har 
klippts ut. 
 
Parametern 'lookup-words' innehåller söktermer, t ex de 200 största orterna i Sverige, för 
identifiering av ortsnamn. Denna parameter kan innehålla antingen ett filnamn - vilket inleds 
med @ eller argumentet - #left. Argumentet #left anger att man, i det fält som angivits i 'lookup-
index', även skall titta på ordet till vänster om den substräng, som påträffades i 'regex-strings' 
då man söker för att exempelvis hitta "norra gatan". 
 
Parametern 'lookup-index' kan innehålla ett fältnamn. Om ingen substräng kan hittas med 
varken 'regex-strings' eller 'lookup-words', kommer Boolware använda detta fält att söka varje 
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term i 'inputstring' för att avgöra, om ordet finns i angivet index (t.ex. gatunamn). Om 
argumentet #left har angivits i parametern 'lookup-words' och en substräng har påträffats i 
'regex-strings', kommer sökning i angivet index även att ske på ordet till vänster om den funna 
termen. 
 
I parametern 'flags' kan man ange följande värde: sound=n, alphanumericsplit, replacemode, 
multilookup, nocleanup, rightlookup, indexbeforelookupfile, onlystring samt multichew.  
 
Om sound anges, kommer den siffra som specificeras (se Normalize) att ange vilken fonetisk 
algoritm som skall användas vid sökning i Boolware index.  
 
Om alphanumericsplit anges, kommer ord att delas mellan bokstäver och siffror.  
 
Om replacemode anges, kommer funnet uttryck att ersättas med det som angivits i regex 
uttrycket 'regex-strings'.  
 
Om multilookup anges, fortsätter sökningen på substrängar i 'lookup-words' tills alla förekomster 
av substrängar har påträffats; de funna bassynonymerna separeras med kommatecken (,) och 
lagras i 'resultstring'. 
 
Om nocleanup anges, kommer den medsända strängen 'inputstring' inte att rensas från 
interpunktionstecken och siffror innan sökning på ord sker i Boolware index i fältet som 
specificerats i parametern 'lookup-index'.  
Om nocleanup ej anges, kommer interpunktionstecken och siffror att ersättas med blanktecken 
samt konsekutiva blanktecken reduceras till ett blanktecken. 
 
Om rightlookup anges, kommer sökningen att ske från höger i den medsända strängen 
’inputstring’.  
 
Om indexbeforelookupfile anges, söker man i Boolware index via angivet fältnamn i parametern 
'lookup-index', innan man tittar i filen som angivits i 'lookup-words'. 
 
Om onlystring anges kommer sökningen endast ske i sträng-indexet. 
 
Om multichew anges, innebär det att om det finns flera substrängar som matchar i angiven 
'regex-strings', 'lookup-words' eller 'lookup-index' så kommer alla dessa substrängar att 
extraheras från 'inputstring'. Alla extraherade substrängar returneras i 'resultstring' om 
matchningen gett träff i 'regex-strings' eller 'lookup-index', Om matchningen gett träff i 'lookup-
words' returneras alla bassynonymer. Den globala variabeln "chewpos" är nu en array med 
positioner. 
 
I parametern wordSep kan man specificera bryttecken, som skall användas för att isolera ord. 
Man kan också referera till en Boolware karaktärsfil. Om man anger ett filnamn skall det inledas 
med (@) t.ex. (@db.tab.col.chr). Om denna parameter utelämnas, kommer Boolwares default 
karaktärsfil att användas. 

 
Exempel: 
<!-- Kontrollera registreringsnummer (3 bokstäver som följs av 3 siffror)--> 

<set var="input" string="ayd040 is my car" /> 

<call script="regno = chew(input, '\\b[a-zA-Z]{3} ?[0-9]{3}\\b')"/> 

 

regno innehåller nu: ayd040 

input innehåller nu: is my car 

 

<!-- Kontrollera ortsnamn --> 

<set var="input" string="Alla i sthlm" /> 

<call script="postal = chew(input, '', '@orter.txt', 'Postal_Name')"/> 

 

Filen orter.txt: 

Stockholm(STHLM) 

Göteborg(GBG) 

SaltsjöBoo(Saltsjö-Boo, saltsjö boo) 
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… osv 

 

postal innehåller nu: Stockholm 

input innehåller nu: Alla i 

 

<!-- Kontrollera bilar -->  

<set var="input" string="Min gamla pv 444" /> 

<call script="car = chew(input, '', '@bilar.txt', '', 'alphanumericsplit')"/> 

 

Filen bilar.txt: 

Mercedes(sl500, clk 320, sl, 500) 

Volvo(glt404, pv 444, pv, 444) 

 

car innehåller nu: Volvo 

input innehåller nu: Min gamla 

Compare 

Score = Compare(string1, string2, options, stopWords, percent) 

 

Jämför två strängar  - string1 och string2 -  och returnera en poäng beroende på hur "lika" de är. 
100 betyder identiska efter hänsyn tagits till övriga parametrar ('options' och 'stopWords').  
 
'options' är en parameter, som styr hur strängarna ska tolkas, t ex om skiftläge ska ignoreras, 
om ordens ordning spelar roll, om t.ex. fonetisering ska användas. Se Normalize. 
 
De ord (flera ord kan anges avskilda med blank), som angivits i 'stopWords' kommer inte att tas 
med i jämförelsen. Även 'stopWords' kommer att påverkas av parametern 'options'. 
 
Se funktionen Normalize för en beskrivning av dessa parametrar ('options' och 'stopWords'), de 
används identiskt lika mellan dessa funktioner. 
 
Resultatet av jämförelsen ('Score') är normalt baserat på antal "fel", som har upptäckts enligt 
algoritm av Damerau-Levenshtein. Det är 100 vid exakt likhet (0 fel med hänsyn taget till 
'options' och 'stopWords'). 100 reduceras sedan med 1 för varje "fel" som upptäcks. Om man 
har angivit 1 i parametern 'percent', kommer svaret (likheten) istället i procent.  
   
 
Exempel: 
Compare('Christoffer Kvist', 'Kristoffer Quist', 2) => 100 

 
Jämför de två strängarna, men använd först den svenska fonetiseringen på båda strängarna. I 
detta fall kommer de att bli identiska; inga fel hittades 100 - 0 = 100. 
 
 
Exempel: 
Compare('Christoffer Kvist', 'Kristoffer Quist') => 96 

 
Om man jämför strängarna som de ser ut, utan att använda någon fonetisering blir resultatet ett 
annat. Fyra fel hittas 'Ch' /'K' och 'Kv'/'Qu' och resultatet blir 100 - 4 = 96. 

 
 

Exempel: 
Compare('Christoffer kale Kvist', 'Kristoffer Quist', 2, 'kalle') => 100 

 
Jämför de två strängarna, men använd först den svenska fonetiseringen på båda strängarna. I 
detta fall kommer de att bli identiska; inga fel hittades 100 - 0 = 100. 
 
Ordet 'kale' kommer att ignoreras vid jämförelsen, eftersom det är samma som det angivna 
'stopwords' 'kalle' (svensk fonetisering gör 'kalle' till 'kale').  
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Exempel: 
Compare('Christoffer Kvist', 'Kristoffer Quist', 0, '', 1) => 76 

 
Om man jämför strängarna som de ser ut, utan att använda någon fonetisering och anger att 
man vill ha svaret i procent blir resultatet: 76. Den längsta strängen är 17 tecken. Fyra fel hittas 
'Ch' /'K' och 'Kv'/'Qu', vilket innebär, att 13 tecken är lika (13/17*100 = 76%). 
 
 

Compress 

string = compress(string) 

 

Drar ihop enstaka bokstäver, som skiljs av blank, punkt (.), snedstreck (/) plus (+) eller 
ampersand (&). 
 
OBS!  Om något av ovanstående skiljetecken är satta som Bokstav eller Siffra i teckentabellen 
"Ordformning" på tabellnivå, databasnivå eller systemnivå så kommer teckenet inte tas bort. 
 
Exempel: 
I B M 

I.B.M 

 

ger båda ordet IBM. 

Cos 

number = cos(degrees) 

 

Beräknar cosinus för en vinkel. Vinkeln anges i grader. 
 
Exempel: 
cos(deg(pi)) => -1 

Date 

string = date() 

 

Returnerar dagens datum på formatet SSÅÅ-MM-DD. 
 
Exempel: 
date() => 2015-07-10 

Deg 

degrees = deg(radians) 

 

Konverterar radianer till grader. 
 
Exempel: 
deg(1) => 57.295780 
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Delete 

string = Delete(string, pos, length) 

  

Tar bort ett antal tecken från en viss position i en sträng.  
 
Positionen (pos) anges som ett offset, med början från noll.  
 
Om length utelämnas tas resten av strängen bort. 
 
Om string är en array, anger pos startelementet (börjar från 0) och length antal element som 
skall tas bort. Om length utelämnas tas resten av elementen bort. 
 
Exempel: 
 
Sträng: 
Delete('The quick brown fox', 10, 6) => 'The quick fox' 

 
Array: 
names = array('Anders', 'Gunnar', 'Svensson') 

Delete(names, 1, 1) => names [0] Anders, names [1] Svensson 

Dropchar 

Dropchar(string [, direction[, count]]) 

  

Tar bort ett eller flera tecken från angiven variabel (string), antingen från vänster eller höger. 

  
'direction' anger från vilket håll man skall ta bort tecken; godkända värden är right och left. Om 
inget anges i 'direction', antas right (från slutet). 

  
'count' anger hur många tecken, som skall tas bort. Om inget anges i 'count', antas 1. 

  
Exempel: 

Antag att "str" innehåller: "konsult stockholmsk".  

 

Tag bort två tecken från höger (i slutet): 

Dropchar(str, right, 2) => 'konsult stockholm' 

 

Ett tecken tas bort om antalet tecken (count) utelämnas: 

Dropchar(str, left) => ′onsult stockholmsk′ 

 

Om ingen parameter  - förutom angiven variabel str -  anges, tas sista tecknet 

bort: 

Dropchar(str) => 'konsult stockholms' 

Dropterm 

Dropterm(string [, direction [, count] [, fieldname]])  

 

Normaliserar och tar bort ett eller flera ord från angiven variabel (string), antingen från vänster 
eller höger.  
 
'direction' anger från vilket håll man skall ta bort ord; godkända värden är right och left. Om inget 
anges i 'direction', antas right (höger).  
 
'count' anger hur många ord, som skall tas bort. Om inget anges i 'count', antas 1.  
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'fieldname' kan anges som ett riktigt fält ur aktuell tabell för att använda dess specificerade 
teckentabell. Om utelämnas används systemets default.chr som teckentabell. 
 
Exempel 1:  
 
Antag att variablen str innehåller: "konsult stockholm ord1 ord2".  
 

Tag bort två ord från höger (i slutet): 
Dropterm(str, right, 2) => 'KONSULT STOCKHOLM' 

 

Ett ord tas bort om antalet ord (count) utelämnas: 
Dropterm(str, left) => 'STOCKHOLM ORD1 ORD2' 

 

Om ingen parameter  - förutom str -  anges, tas sista ordet bort: 
Dropterm(str) => 'KONSULT STOCKHOLM ORD1' 

 

Exempel 2: 
 

Antag att variabeln str innehåller strängen "Filé Black and White,Kaffe + kaka med äppelskivor" 
 
Dropterm(str, right, 2) => 'FILE BLACK AND WHITE KAFFE KAKA'   

 

dvs. alla bryttecken ersätts med blanka och orden normaliseras.  
 

Env 

string = Env(string)  

 

Läser namngiven miljövariabel. 
 
Exempel: 
env('temp') => 'c:\windows\temp' 

env('username') => 'Kalle' 

 

False 

Värdet på booleanskt "falskt"  (0).  

Iif 

Iif(expr, truepart, falsepart)  

 

"Immediate if". Returnerar en av sina två parametrar beroende på ett uttryck. 
 
 expr  är uttrycket, som skall evalueras 
 truepart är vad Iif returnerar, om uttrycket evaluerar true 
 falsepart är vad Iif returnerar, om uttrycket evaluerar false 
 
Det finns även operatorer för att utföra samma sak; s.k. "ternary operators" i C/C++/Java. 
 
expr ? truepart : falsepart 
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Insert 

string = Insert(substring, string, pos)  

 

Skjuter in en sträng i en annan, på angiven position. Positionen anges som ett offset, med 
början från noll. Positionen pos måste anges som ett positivt värde eller noll. 
 
Exempel: 
Insert('quick ', 'The brown fox.', 4) => 'The quick brown fox.' 

 
Funktionen "Insert" kan även användas tillsammans med array för att skjuta in en ny sträng i 
angiven position. 
 
array = Insert(string, array, pos) 
 
Den nya strängen string kommer att infogas vid de givna positions pos och storleken på arrayen 
kommer att öka med ett. Om indexpositionen pos refererar till ett element som inte existerar, 
kommer nya tomma strängelement automatiskt att skjuta in fram till nyligen införda strängen och 
storleken på arrayen växer med antalet element som skjutits in. 
 
Exempel: 
 
names = array 

( 

[0] => Mike 

[1] => Joe 

[2] => Eve 

[3] => Marie 

) 

 
Skjut in strängen 'Tom' efter Joe på indexposition 2: 
 
names = Insert('Tom', names, 2) 

 
names = array 

( 

[0] => Mike 

[1] => Joe 

[2] => Tom 

[3] => Eve 

[4] => Marie 

) 

 
 
 
 
Lägg till en sjätte sträng 'Liz' i array på indexposition 5: 
 
names = Insert('Liz', names, 5) 

 

names = array 

( 

[0] => Mike 

[1] => Joe 

[2] => Tom 

[3] => Eve 

[4] => Marie 

[5] => Liz 

) 

 

Om du vill byta ut ett strängelement i en array använder du följande syntax: 
 
<!-- Replace 'Joe' with 'John' --> 
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<call script="names[1] = 'John'"/> 

 

names = array 

( 

[0] => Mike 

[1] => John 

[2] => Tom 

[3] => Eve 

[4] => Marie 

[5] => Liz 

) 

 

InStr 

i = InStr(string, sekvens) 

 

Hittar den första förekomsten av en viss sekvens inom en sträng, och returnerar dess 
startposition. 
  
Noll returneras om sekvensen inte hittas. 
 
Funktionen kan returnera följande värden: 
• Om string är "" – InStr returnerar 0  
• Om sekvens är ""  – InStr returnerar 0 
• Om sekvens ej hittas  – InStr returnerar 0  
• Om sekvens hittas inom text  – InStr returnerar funnen position (startar från 1)  
 

LCase, Lower 

string = LCase(string) 

 

Konverterar en sträng till enbart gemener (små bokstäver). Datorns "locale" styr hur 
översättningen görs. 
 
Exempel:  
<set var="str" value="lcase('ABCDE')"/>, kommer att sätta variabeln str till 

"abcde". 

Len, Length 

i = Len(string) 

 

Returnerar längden på en sträng (antal tecken) eller en array (antal element). 
 
Exempel:  
<set var="i" value="length(str)"/> 

 

Kommer att tilldela variabeln "i" till längden av innehållet i str. Om str innehåller "Eriksson AB", 
kommer 11 att returneras. 

Lookup 

string = Lookup(string, file [, sep]) 

 

Slår upp en sträng och returnerar dess basform, eller en tom sträng, om den inte hittas.  
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Strängar lagras i en fil i databaskatalogen vilken namnges i detta anrop med ett inledande @. 
Filen är i standard Boolware synonymfils-format och uppslagningen är inte skiftkänslig. 
  
Om parametern ’sep’ har angivits, kommer samtliga bassynonymer, att returneras åtskilda av 
den specificerade strängen. 
 
Antag att en fil med namnet ’areacodes.txt’ innehåller orter och riktnummer: 
Adelsö(08) 
Alnarp(040) 
Bromma(08) 

     … 

Malmö(040) 

     … 
Stockholm(08) 
Vällingby(08) 

     … 
 
<set var="str" value="lookup('08', '@areacodes.txt')"/> 

str kommer i detta fall att innehålla den sista påträffade bassynonymen: Vällingby. 
 
<set var="str" value="lookup('08', ′@areacodes.txt', ', ')"/> 

str kommer i detta fall att innehålla alla funna bassynonymer åtskilda av ett kommatecken (,) 
och en blank: Adelsö, Bromma, Stockholm, Vällingby 
 

Match 

index = Match(string, pattern, flags) 

 

Söker efter en substräng i en sträng med RegEx. Kraftfullare än "InStr" då jokertecken kan 
användas. 
 
Match() returnerar en array av parvisa heltal, där varje par markerar positionen, där en match 
påträffats i texten. Varje position representeras med ett startoffset och ett slutoffset. Om ingen 
match hittas, returnerar Match() en tom array. Funktionen len() kan användas för att testa hur 
stor den returnerade arrayen är. 
 
Den enklaste formen av reguljära uttryck är att söka efter en fast text.  
text = 'My name is Jesse James' 

<if test="len(match(text, 'Jesse')) > 0"> 

  ... 

</if> 

 
Villkoret är sant om "Jesse" kan hittas i strängen text. Som standard är reguljära uttryck 
skiftkänsliga, så t ex "My name is jesse james" skulle inte matcha villkoret i exemplet. Man kan 
koppla in skiftokänslighet genom att anropa med 'flags' = 1. 
 
Bygger på RegEx, för ytterligare information se separat kapitel om RegEx. 
Exempel: 
arry = Match('the red king', '((red|white) (king|queen))') => 

Array 

( 

[0] => 4 

[1] => 12 

) 
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Maxvalue 

val = maxvalue(a, b [, flags]) 
 
Returnerar det största värdet av a och b. 
Parametern flags kan innehålla strängen 'floattoint' för att eliminera decimaler från val. 
 
Exempel: 

<call script="val = maxvalue(10, 12, 'floattoint')"/> 

Variabeln val innehåller värdet 12  

 

Mid, Substr 

string = Mid(string, start [, length]) 

 

Extraherar ett visst antal tecken ur en text. 
  
Parametrar 
string  Sträng ur vilken tecken ska extraheras. 
start  Startposition. Om start är större än antalet tecken i texten returneras en tom sträng 
  (""). Börjar på 0 (noll) 
length   Antal tecken som skall extraheras. Om utelämnat, eller om det finns färre än  
  'lengt'' tecken i texten (inklusive tecknet vid start), plockas alla tecken från start till  
  textens slut. 
 
Exempel: 

<set var="str" value="'Ekbacksvägen 28'"/> 

<call script="str2 = mid(str, 7, 5)"/> 

str2 innehåller "vägen" 

 

<call script="str2 = mid(str, 7)"/> 

str2 innehåller "vägen 28" 

 

Minvalue 

val = minvalue(a, b [, flags]) 
 
Returnerar det minsta värdet av a och b. 
Parametern flags kan innehålla strängen 'floattoint' för att eliminera decimaler från val. 
 
Exempel: 

<call script="val = minvalue(10, 12, 'floattoint')"/> 

Variabeln val innehåller värdet 10  

 

Mod 

rest = number Mod(divisor) 

 

Returnerar resten vid en division. 
  
Parametrar 
Divisor En vald divisor 
 
Funktionen returnerar resten vid en division (number/divisor) i rest. Om rest är 0 (noll) är 
number jämnt delbart med divisor. 
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Exempel: Om man vill ta reda på om ett tal är udda eller jämnt. Talet i number sätts till 101 och 
divisor sätts till 2. 

rest = number mod(divisor) och rest blir i detta fall 1, vilket innebär, att 

talet 101 är udda. 

 

 

Normalize 

string = Normalize(string, method, stopWords, maxleng, synfile, flags, 

wordSep) 

 

Returnerar en normaliserad sträng.  
 
Parametern string innehåller den sträng som skall normaliseras. 
 
I parametern method anges ett värde, som kontrollerar hur normaliseringen skall utföras (i 
fallande "exakthet"): 
 
0 –  Skiftokänslig, accentokänslig. 
1 –  Samma som 0 (OBS kan komma att ändras) 
2 –  Svensk fonetisering 
3 –  Västeuropeisk fonetisering 
4 –  Engelsk fonetisering 
5 –  Anpassad Soundex 
6 –  Soundex standard 
7 –  Skräddarsydd fonetisering (insticksmodul av typ e03t) 
 
128   – tag bort alla siffror och interpunktionstecken från strängen innan jämförelse 
256   – gatuadress, ta med gatunamn + gatunummer, men klipp därefter (t ex 2 tr ög etc.) 
512   – gatuadress, används med 256, klipp gatunumret också 
1024 – compress, dra ihop multipla konsekutiva bokstäver 
2048 – stem, dra orden genom grundformning 
4096 – alfanumerisk delning, t ex SL500 blir två ord, SL 500. 
 
De lägsta 7 bitarna (0 - 6 ovan) ska tolkas som ett heltal, som anger graden av "generositet" vid 
jämförelse, medan bit 8..32 (128 - 4096 ovan) hanteras som flaggor. 
 
Flaggbitarna OR:as mot övriga värden. 
 
Exempel: 
1155 betyder: 
Västeuropeisk fonetisering (3) 
Tag bort alla siffror och interpunktionstecken från strängen innan jämförelse (128) 
Compress, dra ihop multipla konsekutiva bokstäver (1024) 
 
Om parametern stopWords anges, plockas dessa bort ur strängen.  
 
Parametern maxleng anger hur många tecken, som maximalt skall returneras.  
 
I synfile kan man ange synonymer, som skall ersätta ord i den specificerade strängen string.  
 
Om parametern flags är noalphanumericsplit, kommer inte ord att delas mellan bokstäver och 
siffror (enda värdet som kan användas i flags). 
 
I parametern wordSep kan man specificera bryttecken, som skall användas för att isolera ord. 
Man kan också referera till en Boolware karaktärsfil. Om man anger ett filnamn, skall det inledas 
med at-tecken (@) tex. (@db.tab.col.chr). Om denna parameter utelämnas, kommer Boolwares 
default karaktärsfil att användas. 
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          Exempel: 

 
Normalize('Carl Cederschiöld', 2, '') => 'KAL SEDEZIULD' 

 
 

Numeric 

bool = Numeric(string)  

 

Kontroll att endast siffror förekommer i en sträng. Strängen kan inledas med ett eller flera 
mellanslag följt av plus eller minustecken, följt av siffror, decimalpunkt och mellanslag till 
strängens slut. 
 
Exempel: 
Numeric('Dagens Nyheter') => 0 (false) 

Numeric('3.14') => 1 (true) 

 
 

Numrange 

Numrange(string, increase) 

 

Utökar ett numeriskt intervall, t ex ett gatunummer, i angiven sträng. Värdet i "increase" 
används för att beräkna nytt lägre och övre intervall.  
 
Exempel: 

Antag sökfråga på gata:sveavägen 28.  

<call script="str = 'gata:sveavägen 28' "/> 

<call script="numrange(str, 5) "/>   

 

Numrange(str, 5) => modifierar 'str' till: "gata:sveavägen 

(numrange(23..33))".  

 

Värdet på "increase" kan i stället anges som procent. 

Numrange(string, 10%) =>  modifierar 'str' till: "gata:sveavägen 

(numrange((25..30))". 

Only 

bool = Only(string, charString) 

  

Kontroll att endast vissa tecken förekommer i en sträng, kan t ex användas för att testa om det 
verkar vara ett telefonnummer. 
 
Exempel: 
Only(telno, ' +-()0123456789′) => 1 

 

Pi 

Pi  

 

Värdet av Pi, ungefär 3.14159265. 
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Rad 

radians = rad(degrees) 

 

Konverterar grader till radianer. 
 
Exempel: 
rad(180) => 3.14159265 

 

Replace 

string = Replace(string, old, new) 

 

Söker igenom en sträng och byter ut en viss sekvens mot en annan. 
 
Exempel: 
replace('snorre sturlasson', 's', 'sch') => schnorre schturlaschschon 

 

Reverse 

string = Reverse(string) 

 

Vänder på bokstävernas ordning i en text. 
 
Exempel: 
<set var="str" value="Reverse('Impossible error!')" /> 

 
Resultat: 
!rorre elbissopmI 

Sin 

number = sin(degrees) 

 

Beräknar sinus för en vinkel. Vinkeln anges i grader. 
 
Exempel: 
sin(deg(pi)) => 0 

 

Sort 

Array = Sort(array)  

 

Sorterar orden i en array alfabetiskt stigande. 
 
arry = Sort(Split('Mercedes-Benz SL500', ' –')) 

 

Arry = array ( 

0 => 500 

1 => Benz 

2 => Mercedes 

3 => SL 

) 
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Space 

string = Space(length) 

 

Returnerar en text bestående av ett visst antal mellanslag. 
 
Exempel: 
str = Space(8) => '        ' 

Split 

Array = Split(string, splitChars, flags)  

 

Används för att stycka upp en sträng i ord.  
 
Den första parametern – string – är texten som ska styckas. 
 
Den andra parametern anger ordbrytningstecken, antingen genom angivna tecken eller angivet 
filnamn för den teckentabell som ska användas (Ex. @db.tabellnamn.chr). Anges inget i denna 
parameter används systemets teckentabell (default.chr). 
 
En array är en numrerad lista av värden. T ex strängen "Mercedes-Benz SL500" kan delas upp i 
delvärden (bestående av orden) och läggas i en array-variabel. 
 
Om  parametern flags är 'noalphanumericsplit', kommer inte ord att delas mellan bokstäver och 
siffror. 
Om  parametern flags är 'skiphyphen', kommer bindestreck även tas bort om det åtföljs av en 
siffra om bindestrecket är angivet som bryttecken. 
Båda flaggorna  'noalphanumericsplit' och 'skiphyphen' kan anges med komma mellan dem. 

 
arry = Split('Mercedes-Benz SL500', ' –') 

 

Resultatet blir en array bestående av fyra delar: 

 

arry = array ( 

0 => Mercedes 

1 => Benz 

2 => SL 

3 => 500 

) 

 

Sqrt 

number = sqrt(number)  

 

Beräknar kvadratroten ur ett värde. Samma sak som 1 ^ (1 / 2). 
 
sqrt(625) => 25 

625 ^ (1 / 2) => 25 

 

Stem 

string = stem(language, string) 
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Returnerar en stemmad sträng. 
 
Stem('sv', 'ÄR') => 'VAR' 

 

String 

string = string(character, length) 

 

Returnerar en text, som består av ett antal upprepade tecken. 
 
Exempel:  
<set var="s" value="string('=', 18)" /> => "==================" 

 

Syn 

string = syn(string [, synfile]) 

 

Returnerar synonymer för ett angivet ord. Boolwares globala synonymer används. 
 
En fil, synfile, vilken innehåller synonymer kan specificeras. I detta fall kommer dessa 
synonymer att extraheras. Om ingen fil anges kommer Boolwares globala synonymer att 
användas. Filnamnet måste inledas med ett at-tecken (@synonyms.txt). 
 
Exempel: 
 
Syn('jobb') => 'jobb,jobben,arbete,anställning,sysselsättning'  

Tan 

number = tan(degrees) 

 

Beräknar tangens för en vinkel. Vinkeln anges i grader. 
 
Exempel: 
 
tan(45) => 1 

Thes 

string = thes(string [, synonyms, children, thesfile]) 

 

Returnerar en tesaurus-sträng. Boolwares globala tesaurus används. Om synonymer önskas 
ska Synonyms sättas till 1. Om underliggande nivåer önskas, ska Children sättas till önskat 
antal nivåer. 
 
En fil, thesfile, vilken innehåller ett tesaurus kan specificeras. I detta fall kommer ord ur detta 
tesarus att extraheras. Om ingen fil anges kommer Boolwares globala tesaurus att användas. 
Filnamnet måste inledas med ett at-tecken (@thesaurus.txt). 
 
Exempel: 
Thes('FORDON', 1, 2) => 

FORDON 

 ,BIL,SAAB,AUDI,VOLVO 

 ,BÅT,SKEPP,FARTYG,MAXI,SVAN 
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 ,FLYGPLAN,PROPELLERPLAN,REAPLAN,PLAN 

Time 

number = time() 

 

Returnerar dagens datum på formatet TT-MM-SS.MSEC 
 
Exempel: 
time() => 17:52:48.123 

ToString 

string = ToString(variable [, separator-string [, flags]]) 

 

Konverterar en variabel till en sträng. Om en array skickas, kommer alla dess element att 
konkateneras med önskad separator mellan varje element. Kan även vara en tom sträng för att 
konkatenera orden utan separator. 
 
Parmetern flags kan sättas till 'floattoint'. Om denna är satt och variable är av typen float 
kommer denna att konverteras till heltal innan den  konverteras till sträng. Om variable är en 
array, och flags är satt till 'floattoint', kommer de element i array som är av typen float att  
konverteras till heltal innan de konverteras till sträng. 
 
Exempel: 

Array = Split('Mercedes-Benz SL500', ' –') 

str = ToString(Array, ' ') 

 

Resultatet i 'str' blir då: Mercedes Benz SL 500 

Trim 

string = trim(string [, trimchars]) 

 
Avlägsnar inledande och avslutande tecken från en text.  
 
Om parametern 'trimchars' utelämnas, kommer endast blanktecken att tas bort i början och 
slutet. 
Genom att ange tecken i parametern 'trimchars', kan man styra vilket/vilka tecken, som skall tas 
bort i början och slutet. 
Specificera 'trimchars' som ett tecken eller en sammanhängande teckensträng. Om även 
blanktecken ska trimmas måste detta inkluderas i 'trimchars'. 
 
Tecken i 'trimchars' kan även kodas enligt xml-encoding t.ex. blanktecken kan skrivas som 
&#32; (decimalt) eller &#x20; (hexadecimalt) 
 
Exempel:  

 

str = trim('  Stockholm  ', '&#32;.') 

 

Om sökfältet Ort innehåller " Stockholm " (med ett inledande och två avslutande blanktecken), 
kommer ovanstående exempel att returnera "Stockholm". 
 

str = trim('  Företaget beg.lastbilar. ', '&#x20;.') 

 

I detta exempel kommer både blanktecken och punkter att tas bort i början och slutet av den 
specificerade strängen och resultatet blir: "Företaget beg.lastbilar". 
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True 

Värdet på booleanskt "sant" (1). 

UCase, Upper 

string = UCase(string) 

 

Översätter en text till enbart versaler. (stora bokstäver). Datorns "locale" styr hur översättningen 
görs. 
 
Exempel: Antag att kolumnen Ort i den aktuella raden innehåller "Göteborg"; 
  
<set var="s" value="ucase(row[ort])"/>, kommer att sätta variabeln s till 

"GÖTEBORG".  

Ver 

Returnerar version. 
 
Ver() =>  

Boolware flow 2.9.5, Copyright (C) 2001-2022 Softbool AB, all rights reserved 

 

Wash 

string = Wash(string, replaceStrings, triggerWords, wordsep, flags) 

 

Tvättar en sträng, 'string', genom att applicera sök- och ersätt-uttryck (dvs. regular expression), 
som anges vid anrop. T ex, "om siffra följt av "tr" hittas sist i sträng, ersätt det med en tom 
sträng". 
 
Parametern ’replaceStrings’ kan innehålla ett filnamn, om det inleds med @, i så fall läses sök 
och ersättlistan in från den angivna filen. Denna fil ska alltid vara i UTF-8. 
 
Parametern 'triggerWords’ kan innehålla ett filnamn  - vilket inleds med @ -. Filen innehåller 
särskilda termer att leta efter, t ex "mobil" eller "hemtel", vilka om så funna returneras i den 
globala variabeln "trigterm".  
 
I parametern ’wordsep' kan man ange egna bryttecken för ord. 
 
Om parametern flags innehåller strängen 'noalphanumericsplit' kommer inte ord att delas mellan 
bokstäver och siffror. 
 
Om parametern flags innehåller strängen 'casesensitive' kommer en skiftlägeskänslig sökning 
att utföras. 
 
Exempel: 
 
<!-- Wash input criteria --> 

<call script="str = wash('+46 [8] 77 (8.8) [9,9]', '[\\]\\[+ .,()]+~') 

Ovanstående exempel ger följande resultat i str: 468778899 

 

Ytterligare ett exempel: 

<!-- Wash input criteria --> 

<call script="str = wash(input, '@telnowash.txt', '@trigwords.txt')" />   

 

Filen telnowash.txt: 
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; Lista av sök och ersättningstext  

; Sök ~ Ersätt <CrLf> 

; 

^\+[0-9]{2}~ 

^Sök~ 

^Mob~ 

^Tele~ 

tel~ 

till~ 

[- ]~ 

 
Filen trigwords.txt: 
 
mob(mobil,mobilnr,mobiltel,mobilnummer) 

hem(hemnr,hemtel,tele,hemtelefon,hemtelefonnummer,tel.nr,tel,telnummer) 

arb(arbete,arbnr,jobbnummer,jobbnr,arbetet) 

 

Regex support (reguljära uttryck) 

Ett reguljärt uttryck – regular expression (eller regex) är en textsträng som beskriver en viss 
mängd strängar.  
 
Med RegEx kan man:  
• Testa om en sträng matchar ett visst mönster  
• Leta inom en text efter en viss substräng som matchar uttrycket.  
 
Vissa reguljära uttryck matchar endast en sträng, dvs dess mönster beskriver endast en sträng. 
T ex, det reguljära uttrycket ’foo’ matchar strängen 'foo' och ingen annan. Andra reguljära 
uttryck matchar fler än en sträng. T ex, det reguljära uttrycket 'f*' matchar alla strängar som 
består av ett eller flera 'f'. 
  
Som synes matchar vissa tecken i reguljära uttryck sig själva (som t ex 'f') och vissa används 
annorlunda (som t ex '*'); de som inte matchar sig själva låter dig i stället beskriva mönster som 
kan beskriva många olika strängar. 
  
Boolware använder ICU Regular expression, som implementerar "POSIX. 1". 
 
Array = Match(text, regex [, flags]) 
 
Match() returnerar en array av parvisa heltal, där varje par markerar positionen där en match 
påträffats i texten. Varje position representeras med ett startoffset och ett slutoffset. Om ingen 
match hittas returnerar Match() en tom array. Funktionen Length() kan användas för att testa 
hur stor den returnerade arrayen är. 
 
Den enklaste formen av reguljära uttryck är att söka efter en fast text.  
text = 'My name is Jesse James' 

<if test="length(match(text, 'Jesse')) > 0"> 

 ... 

</if> 

 
Villkoret är sant om "Jesse" kan hittas i strängen text. Som standard är reguljära uttryck 
skiftkänsliga, så t ex "My name is jesse james" skulle inte matcha villkoret i exemplet. Man kan 
koppla in skiftokänslighet genom att anropa med flags = 1. 
 
Låt oss nu fortsätta med något mer sofistikerat. 

Specialtecken 

Här är några (men inte alla) användbara specialtecken som kan användas i reguljära uttryck: 
. Ett tecken, vilket som helst 
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* Noll eller flera av det föregående tecknet 
+ Ett eller flera av det föregående tecknet 
? Noll eller ett av det föregående tecknet 
 
Tecknen * + och ? kallas kvantifierare, eftersom de används för att ange hur många av ett visst 
tecken som ska matcha. Man kan använda parenteser för att gruppera saker. Några exempel: 
 
be.r  matchar t ex bear eller beer 
bee?  matchar både be och bee 
(bee)? matchar både bee och en tom sträng 
gr+  matchar gr, grr, grrr, grrrr etc. 
argh*  matchar arg, argh, arghh, arghhh etc. 
(argh)+ matchar argh, arghargh, argharghargh etc. 
 
 
Man kan t ex använda  
text = "The dog said grrrr" 

if match(text, "gr+") then RunAwayFast() 

 

Hakparenteser (teckenklasser) 

 
Hakparenteser används för att matcha exakt ett tecken inom hakarna.  
[abc]  matchar ett ensamt a, b eller c.  
[abc]+  matchar alla kombinationer av a, b och c.  
 
Ett bindestreck betyder "intervall".  
[a-c]  matchar ett ensamt a, b eller c.  
[c-a]  är ett syntaxfel, eftersom c kommer efter a i ASCII. 
[a-zA-Z] matchar gemena eller versal bokstav (men ej ASCII 128 - 255) 
 
Ett taktecken i början betyder "not": 
[^z]  matchar vilket tecken som helst, utom z 
[a^z]  matchar a, z, eller ^, eftersom ^ inte står först inom hakarna 
 
Om du vill använda ],[, ^ eller – inom hakarna, använd escapetecken: \],\[, \^ eller \-. 
Tänk på att om ett escapetecken krävs för Regex, måste ett extra escapetecken anges när 
dessa anges i ett flöde därför att flödet använder sig också av escapetecken t.ex för ’$’-tecknet. 
 
Exempel i ett flöde där bl.a. hakparenteser ska rensas bort: 
<call script="str=wash('+46 [8] 77 (8.8) [9,9]', '[+ .,()\\]\\[]+~' )"/>   

Några fler specialuttryck 

 
Det finns några speciella specialsekvenser. Några av de vanligaste är:  
\w Vilket alfanumeriskt tecken som helst (word). Samma som [a-zA-Z0-9_€ÿ], dvs,  
 understrykning, siffror och bokstäver inklusive ASCII 128 - 255. 
\d Vilken siffra som helst. Samma som [0-9]. 
\s Vilket "vitt" tecken som helst: mellanslag, tab eller radbrytning. 
\b Ordbrytning. 
 
 
Exempel:  
 
\w+ Vilket ord som helst 
\d+ Vilket positivt heltal som helst 
x\s+y "x y", med ett eller flera vita tecken mellan x och y 
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Praktisk introduktion 

 
I sin enklaste form består ett reguljärt uttryck av en sträng att matcha "som den är". 
Regex Matchar 
abc  abcabcabc 
234  12345 
 
Ännu så länge inte särskilt imponerande. Men man kan se att en regex matchar den första 
förekomsten, var som helst i strängen. 

Olika former av uttryck 

RegEx stödjer ett brett urval av uttryck, här är en kort lista.  
x*  Noll eller flera x 
x+  Ett eller flera x 
x?  Noll eller ett x 
x{m,n}Åtminstone m och som mest n x 
[A-Z]  Versal bokstav A-Z 
.  Vilket tecken som helst utom radbrytning 
\w  Vilket alfanumeriskt tecken som helst 
\d  Vilken siffra som helst (samma som [0-9]) 
 
 

Kvantifierare 

 
Så hur matchar man flera tecken? Svaret är att man behöver använda en kvantifierare. De 
vikitigaste kvantifierarna är *?+. De påminner om de tecken som används av dir-kommandot i 
DOS, men de är inte riktigt samma sak. 
 
* matchar alla antal av vad som finns före det, från noll till oändlighet. 
? matchar noll eller ett. 
+ matchar ett eller flera. 
 
Regex Matchar 
23*4  1245, 12345, 123345 
23?4  1245, 12345 
23+4  12345, 123345 
 
Som standard är regex:ar "giriga". De försöker matcha så många tecken som möjligt. I nästa 
exempel kan man se att regex matchar så många 2:or som det finns.  
Regex Matchar 
2*  122223 
 

Specialtecken 

 
Många specialtecken är tillgängliga, här är några av de mest vanliga. 
 
. Punkten matchar vilket tecken som helst utom radbrytning 
\n Matchar en radbrytning (LF eller CR+LF). 
\t Matchar en tab (ASCII 9). 
\d Matchar en siffra [0-9]. 
\D Matchar en icke-siffra. 
\w Matchar ett alfanumeriskt tecken. 
\W Matchar ett icke-alfanumeriskt tecken. 
\s Matchar ett "vitt" tecken. 
\S Matchar ett icke-vitt tecken. 
\ Används för att specialtecken. \. Matchar en punkt, och \\ matchar en backslash. 
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^ Match i början av strängen. 
$ Match i slutet av strängen. 
 
Här är några exempel hur specialtecken används.  
 
Regex Matchar 
1.3  123, 1z3, 133 
1.*3  13, 123, 1zdfkj3 
\d\d  01, 02, 99, .. 
\w+@\w+ a@a, email@company.com 
 
^ och $ är viktiga. Utan dessa matchar en regex var som helst i strängen. Med ^ och $ kan man 
ange att strängen bara ska matcha i början eller slutet av texten.  
 
Regex Matchar   Matchar inte   
^1.*3$  13, 123, 1zdfkj3  x13, 123x, x1zdfkj3x 
^\d\d  01abc    a01abc 
\d\d$  xyz01    xyz01a 
 

Teckenklasser 

 
Man kan gruppera tecken genom att sätta dem inom hakparenteser. På så vis kan alla tecken i 
klassen matcha ett tecken i texten. 
 
[abc]  Matchar a, b eller c. 
[a-z]  Matchar vilket tecken som helst mellan a och z. (ASCII-ordning) 
[^abc]  Ett taktecken ^ i början betyder "not".  
[+*?.]  De flesta specialtecken har ingen betydelse inom hakar. Matchar +, *, ? eller punkt. 
 
Några exempel.  
 
Regex  Matchar  Matchar ej 
[^ab]   c, d, z   ab 
^[1-9][0-9]*$  Positiva heltal Noll, negativa eller decimaltal 
[0-9]*[,.]?[0-9]+ .1, 1, 1.2, 100,000 12. 
 

Gruppering och alternativ 

 
Det är ibland nödvändigt att gruppera saker inom parenteser ( och ).  
 
Regex  Matchar   Matchar ej 
(ab)+   ab, abab, ababab  Aabb 
(aa|bb)+  aa, bbaa, aabbaaaa Abab 
 
 
Lägg märke till operatorn|, OR.  
Med parenteser kan man också definiera subuttryck som ska kommas ihåg efter träffarna.  
 
Regex  Matchar   Sparar 
a(\d+)a  A12a    12 
(\d+)\.(\d+)  1.2    1 och 2 
 
Det som matchas av (\d+) sparas i detta exempel.  
 
Exempel 
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Här följer några praktiska exempel på reguljära matchningsuttryck. De bifogas i utbildningssyfte. 
I verkliga applikationer rekommenderas ni att noggrant utforma era regex efter verkligt behov.  
 
Email-adress 
 
Det är ofta användbart att kunna avgöra om en sträng innehåller en email-adress eller ej. Här är 
ett sätt att göra det.  
^[A-Za-z0-9_\.-]+@[A-Za-z0-9_\.-]+[A-Za-z0-9_][A-Za-z0-9_]$ 

 
Förklaring  
^[A-Za-z0-9_\.-]+   Matchar ett eller flera godkända tecken i början av strängen. 
@     Matchar "at"-tecknet 
[A-Za-z0-9_\.-]+   Matchar ett domännamn, inklusive en punkt. 
[A-Za-z0-9_][A-Za-z0-9_]$ Matchar två tecken men inte punkt. Detta ser till att email- 
     adressen avslutas med .xx, .xxx, .xxxx etc. 
 
 
Detta exempel fungerar oftast, men är inte skriven efter någon standard.  
 
Exempel: 
 
Match('Email me at me@my.address.com, it''s my work address', 

      '([A-Za-z0-9_\\.-]+)@([A-Za-z0-9_\\.-]+[A-Za-z0-9_][A-Za-z0-9_])′) 

 
Retur: 
Array 

( 

[0] => 12 

[1] => 29 

) 

 
Parsa datum 
 
Datumsträngar är svåra att tyda eftersom det finns så många olika varianter. Låt oss anta ett 
datum på följande format: 2002-Nov-14.  
 
^\d\d\d\d-[A-Z][a-z][a-z]-\d\d$  

 
Förklaring 
^\d\d\d\d   Matchar fyra siffror för året. 
-    Matchar ett bindestreck. 
[A-Z][a-z][a-z]  Matchar ett tre bokstäver långt månadsnamn, första versal. 
-    Matchar ett bindestreck. 
\d\d$    Matchar två siffror som utgör dag. 
 
Om en match hittas kan man vara säker på att inmatningssträngen är formaterad som ett 
datum. Men man kan inte vara säker på att det verkligen är ett datum. Det skulle t ex kunna stå 
5400-Qui-32. Om man vill hantera datum måste man använda ett mer restriktivt uttryck:  
 

^20\d\d-(Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec)-(0[1-9]|[1-2][0-

9]|3[01])$  

 
Förklaring  
^20\d\d   Matchar fyra siffror. Året måste vara mellan 2000 and 2099. Inga 
    andra datum tack! 
-    Matchar ett bindestreck. 
(Jan|Feb|Mar|Apr |May|Jun| Matchar månadsförkortningar på Engelska. Inga andra språk tack! 
Jul|Aug |Sep|Oct|Nov|Dec)  
-    Matchar ett bindestreck. 
(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[01])$ Matchar två siffror som utgör dag. Detta accepterar nummer från 01 till  
    09, 10 till 29 samt 30 och 31. Men om användaren skriver 2003-Feb- 
    31? Det finns begränsningar vad regex kan göra. Om du vill 
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    validera strängen ytterligare behöver du komplettera med andra 
     tekniker än regex. 
 

Webb-loggar 

 
Webb-loggar skrivs i olika format. Detta är en typisk rad i en loggfil. 
 

144.18.39.44 - - [09/Feb/2003:00:03:20 -0700] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 

3458 "http://www.softbool.com/" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 

5.1)"  

 
Som synes består raden av ett antal olika fält. Varje rad består av ett komplext format och fälten 
är olika varandra. Ett mänskligt sätt att tyda fälten är: 
 

host - - [date] "GET URL HTTP/1.1" status size "ref" "agent"  

 
Som synes ingår fält så som host (besökarens Internetadress), datum och tid (inom 
hakparenteser), en HTTP-request med vilken fil som önskas (inom citationstecken), numerisk 
statuskod, numerisk filstorlek, referer-fält (inom citationstecken), och agent (browser) name 
(inom citationstecken).  
För att tolka denna rad i ett program behöver man dela upp den i fält, och behandla varje fält för 
sig. Detta är en exempel-regex som delar upp fälten.  
 

^(\S*) - - \[(.*) .....\] \"....? (\S*) .*\" (\d*) ([-0-9]*) (\"([^"]+)\")? 

 
Förklaring 
^(\S*)   Matcha godtyckligt antal icke-space i början på raden. 
- -    Matcha två bindestreck. De är tomma fält som kan innehålla något i en 
annan loggfil. 
\[(.*) .....\]  Matcha ett datum inom hakparenteser.  
\"....? (\S*) .*\" Matcha HTTP request inom citationstecken. På slutet används .* för att  
   matcha HTTP/1.1 eller vilket protokoll som används. 
(\d*)   Matcha en numerisk returkod. 
([-0-9]*)  Matcha en numerisk filstorlek, eller – om inget nummer finns. 
(\"([^"]+)\")?  Matcha "ref"-fältet. Det består av något inom citationstecken. 
  
 
Hitta dollar-belopp 
\$\d{1,3}(,\d{3})*(\.\d{2})?\b 

 
Exempel 
match(′Make \$50,000.00 fast with this no risk system!′,  

      ′\\\$\\d{1,3}(,\\d{3})*(\\.\\d{2})?\\b′) 

 
Returnerar 
Array 

( 

[0] => 5 

[1] => 15 

) 

 
TVå INledande VErsaler   
 
\b[A-Z]{2}[a-z]+([^A-Za-z]+[A-Z]{2}[a-z]+)*\b 

 

Exempel 
match(′I really ENjoy WRiting LIke THIS′,  

      ′\\b[A-Z]{2}[a-z]+([^A-Za-z]+[A-Z]{2}[a-z]+)*\\b′) 

returnerar 
Array 

( 
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[0] => 9 

[1] => 14 

[2] => 15 

[3] => 22 

[4] => 23 

[5] => 27 

) 

 
cAPS lOCK-sYNDROMET 
 
\b[a-z][A-Z]+([^A-Za-z]+[a-z][A-Z]+)*\b 

Exempel 
Match(′There is SOMETHING Wrong with mY cAPS lOCK Button!′,  

      ′\\b[a-z][A-Z]+([^A-Za-z]+[a-z][A-Z]+)*\\b′) 

 
Returnerar 
Array 

( 

[0] => 30 

[1] => 32 

[2] => 33 

[3] => 37 

[4] => 38 

[5] => 42 

) 
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Kapitel 5 
 COM Objekt 

 
Detta kapitel beskriver hur man programmerar applikationer med Boolwares COM-objekt. Ett 
COM-objekt är praktiskt att använda om man använder sig av Microsoft-verktyg som t ex ASP 
eller Visual Basic. 

Allmänt 

Ett COM-objekt skapas alltid med hjälp av dess symboliska namn (ProgID). För Boolwares 
COM-objekt används namnet "Softbool.Session.1".  
 
COM-objektet exponerar en objekthierarki som påminner mycket om en relationsdatabas, fast 
med tillägg för att nå Boolware Index servers karakteristiska egenskaper som sökning och 
listning av indexord m.m. 
 
Överst i hierarkin finns objektet "Session". Denna har egenskaper så som t ex "Version" och 
"ErrorText" samt metoder som "Connect" och "Disconnect". Dessutom innehåller den listan av 
de databaser som registrerats hos Boolware server. Varje databas i listan innehåller en lista av 
tabeller, som i sin tur innehåller en lista av kolumner. 
 

Felhantering 

Fel som uppstår i samband med anrop till Boolware via dess COM-objekt kommer att 
rapporteras som undantag (exceptions) från COM. Tanken med detta är att en felfri applikation 
inte ska innehålla anrop som orsakar fel, och om en applikation orsakar fel är det viktigt att de 
uppmärksammas. Denna tankegång fungerar bra för många projekt, och kanske speciellt bra 
för Visual Basic, där man sköter felhantering med "on error". I C# ska följande syntax användas: 
 
try { 

   CallBoolware(); 

   } 

catch (System.Runtime.InteropServices.COMException ce) 

   { 

   // Handle error here 

   } 

    
Denna felhanteringsmodell kan dock passa illa för vissa projekt, programspråk och/eller 
programmerare. Därför är den flexibel, det går att ändra sättet som Boolware rapporterar fel via 
egenskapen (property) Session.Exceptions. Om denna strikta felhantering kopplas ur, måste 
applikationen kontrollera samtliga returkoder från Boolware.. 
 

Session  

Den översta klassen i hierarkin. 

Egenskaper 

AutoTruncate 

Styr om automatisk trunkering ska användas vid sökningar. Om 'true', hittas alla ord som börjar 
på den angivna söktermen. Om 'false', måste det specificerade ordet i dess helhet finnas. 
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ConnectTimeout 
Anger klientens maximal uppkopplingstid för socket i msek. Skönsvärde är 0 vilket är detsamma 
som ingen maximal uppkopplingstid alls.  

Database 

Den databas som är öppnad. En databas i taget kan vara öppen per session.  

Databases 

Den lista av databaser som finns registrerade hos Boolware server. 

ErrorCode 

Innehåller aktuell felkod. Om inget fel har uppstått innehåller den 0 (noll). 

ErrorText 

Innehåller felmeddelande i klartext för aktuell felkod. 

Exceptions 

Styr om fel ska flaggas med undantag (exceptions) eller ej. Default true. 

Int1, Int2 

Två flaggor av integertyp som sätts av Execute-kommandot 

Version 

Innehåller en versionssträng på formatet:  
Boolware client version:  2.8.0.75 

Metoder 

Close 

Används för att stänga aktuell databas.  

Connect(Server, Session) 

Används för att ansluta till Boolware server. Parametern "Server" ska innehålla en IP-adress 
eller ett namn som kan hittas med DNS. 

Response = ConnectExecute(Server, Session, Encoding, StateLess, CMD) 

Används för att ansluta till Boolware server och utföra angivet execute-kommando direkt och 
returnerar svaret från kommandot. 
Parametrar: 
Server ska innehålla en IP-adress eller ett namn, som kan hittas med DNS 
Session kan innehåller ett sessionsnamn 
Encoding strängen ska innehålla värdet "utf-8" om sessionen ska initieras till att vara en  
   Unicode-session annars blir session en "ISO-8859-1" session 
StateLess ska innehålla 1 om frågan ska köras stateless, vilket innebär att sessionen loggas  
  ut på Boolware servern och kopplas ned direkt. Om 0 anges ligger sessionen kvar i  
  Boolware server och sessionen är fortfarande ansluten 
CMD  innehåller kommandot som ska köras av Boolware 
 
Response = ConnectXML(Server, Session, StateLess, Request) 
Används för att ansluta till Boolware server och når det XML-baserade API:et direkt vid 
anslutning. 
Parametrar: 
Server ska innehålla en IP-adress eller ett namn, som kan hittas med DNS 
Session kan innehåller ett sessionsnamn 
StateLess ska innehålla 1 om frågan ska köras stateless, vilket innebär att sessionen loggas  
  ut på Boolware servern och kopplas ned direkt. Om 0 anges ligger sessionen kvar i  
  Boolware server och sessionen är fortfarande ansluten 
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Request innehåller XML-förfrågan 
 
 
ConnectXMLNoResponse(Server, Session, Request) 
Används för att ansluta till Boolware server och nå det XML-baserade API:et direkt vid 
anslutning. 
Parametrar: 
Server ska innehålla en IP-adress eller ett namn, som kan hittas med DNS  
Session kan innehåller ett sessionsnamn 
Request innehåller XML-förfrågan 
 
Ingen XML-response returneras, utan rader måste hämtas via Table.Recordset.Moveto  
objektet. 

Disconnect 

Kopplar ner anslutningen till Boolware server. 

Response = ExecuteXML(Request) 

Används för att nå det XML-baserade API:et. Detta API är kraftfullare än det vanliga API:et, i så 
mening att mer kan utföras per anrop. 
Request innehåller XML-förfrågan 
 
XMLNoResponse(Request) 
Används för att nå det XML-baserade API:et. Detta API är kraftfullare än det vanliga API:et, i så 
mening att mer kan utföras per anrop. 
Parameter: 
Request innehåller XML-förfrågan 
Ingen XML-response returneras, utan rader måste hämtas via Table.Recordset.Moveto  
objektet. 

GetPerfCounters 

 
OBS! Denna funktion är utgående, använd execute-kommandot perfcounters istället.  
Läs mer i kapitel 1 "Execute-kommandon i Boolware". 
 
Hämtar alla prestandaräknare från Boolware servern. 
 
Tips! För att få en uppfattning av alla räknare som erhålls här, titta i Boolware Manager på 
"Prestanda"-fliken  
 

Open(DataSourceName) 

Används för att välja en databas. Parametern "Name" ska innehålla databasens namn, så som 
den registrerats hos Boolware server. 

Exempel 
Set SB = CreateObject("Softbool.Session.1") 

SB.Connect "127.0.0.1", "MySession" 

Debug.Print SB.Version 

Debug.Print SB.Databases.Count 

SB.Open "MyDatabase" 

   
 

Databases  

Innehåller en lista av de databaser som registrerats hos Boolware server. 
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Egenskaper 

Count 

Antal databaser. 

Item (default) 

Listan av databaser.  
 

Exempel 
Set SB = CreateObject("Softbool.Session.1") 

SB.Connect "127.0.0.1", "MySession" 

Debug.Print SB.Version 

Debug.Print SB.Databases.Count 

   

For I = 0 To SB.Databases.Count - 1 

  Set DB = SB.Databases(I) 

  If DB.Status = 0 Then 

    Debug.Print DB.Name & " - " & _ 

      DB.DataSourceName & " - " & _ 

      DB.Remark & " - " & _ 

      DB.Status 

  End If 

Next 

 
 

Database  

Motsvarar en databas. 

Egenskaper 

DataSourceName 

Databasens DSN (Data source name). Används för att identifiera datakällan. 

Name 

Databasens namn 

Remark 

En kort beskrivande text för databasen 

Status 

Kan vara en av följande: 
0 Online (tillgänglig för sökning) 
1 Loading (databasen laddas, ej tillgänglig) 
2 Offline (ej tillgänglig) 
3 Pending (databasen laddas, ej tillgänglig) 
4 Readonly (tillgänglig för sökning, dock ej ändringar). 
 

Tables 

Innehåller en lista av de tabeller som finns i databasen. 
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Metoder 

Execute 

Används för att utföra olika kommandon mot Boolware. Returnerar en statuskod, där noll 
betyder att allt har gått bra. 
Under avsnitt "Kommandon till Boolware" i kapitel 1 ovan finns en utförlig beskrivning över de 
kommandon som kan utföras med hjälp av Execute. 

Exempel 
  SB.Database.Execute "relate(Customers) find Products.ProductName:uncle" 

  Set Table = SB.Database.Tables("Customers") 

  Set Cursor = Table.Recordset 

  Cursor.SelectCols = "*" 

  For I = 1 To Table.HitCount 

     Cursor.MoveTo I 

     Debug.Print Cursor.Fields(0).Value 

  Next 

 
 

Table  

Motsvarar en tabell. 

Egenskaper 

Fields 

En lista av de kolumner som finns i tabellen. 

HitCount 

Antal framsökta rader. 

Indexed 

Indikerar om tabellen är indexerad av Boolware. 

Name 

Tabellens namn 

RecordCount 

Totalt antal rader i tabellen. 

Recordset 

Innehåller en lista av de rader som sökts fram. 

Status 

Kan vara en av följande: 
0 Online (tillgänglig för sökning) 
1 Loading (laddas, ej tillgänglig) 
2 Offline (ej tillgänglig) 
3 Pending (laddas, ej tillgänglig) 
4 Readonly (tillgänglig för sökning, dock ej ändringar). 
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Metoder 

Execute 

Används för att ställa sökfrågor mot tabellen.  

Exempel 
Set Table = SB.Database.Tables("Companies") 

Set RS = Table.Execute "find [Name]:s*" 

If RS.Count = 0 Then 

  Exit Sub 

End If 

RS.FetchSize = 100 

RS.SelectCols = "*" 

   

For R = 1 To 100 

  RS.MoveTo R 

  If R = 1 Then 

    For I = 0 To RS.Fields.Count - 1 

      Debug.Print RS.Fields(I).Name 

    Next 

  End If 

  For I = 0 To RS.Fields.Count - 1 

    Set Field = RS.Fields(I) 

      Debug.Print Field.Name & _ 

          " = " & Field.Value 

  Next 

Next 

 

Field  

Motsvarar en kolumn. 

Egenskaper 

ActualSize 

Returnerar verklig längd på aktuellt data inom fältet. 

DefinedSize 

Returnerar maximal längd för fältet. 

Indexed 

Indikerar hur fältet är indexerat. Se klassen "Indexed". 

Name 

Fältets namn. 

NumericScale 

Anger antal decimaler för numeriska fält. 

Precision 

Anger maximalt antal siffror som kan ingå i fältet. 

Type 

Anger fältets datatyp. 

Value 

Innehåller fältets värde (om fältet ingår i ett Recordset). 
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Exempel 
For I = 0 To RS.Fields.Count - 1 

  Debug.Print RS.Fields(I).Name 

Next 

For I = 0 To RS.Fields.Count - 1 

  Set Field = RS.Fields(I) 

  Debug.Print Field.Name & _ 

        " = " & Field.Value 

Next 

 
 

Indexed  

Indikerar hur en kolumn är indexerad. 

Egenskaper 

Word 

Indikerar om kolumnen är ordindexerad. 

String 

Indikerar om kolumnen är strängindexerad. 

Compress 

Indikerar om kolumnen är "compress"-indexerad. 

Numeric 

Indikerar om kolumnen är numeriskt indexerad. 

Freetext 

Indikerar om kolumnen är fritextindexerad. 

Indexed 

Indikerar om kolumnen är indexerad av Boolware. 

Field 

Indikerar om kolumnen är fältindexerad. 

Permutated 

Indikerar om kolumnen är permuterad. 

Grouped 

Indikerar om kolumnen är grupperad. 

Near 

Indikerar om närordssökning kan användas i kolumnen. 

Nearline 

Indikerar om närordssökning kan användas i kolumnen, där alla ord måste förekomma inom 
samma textrad. 

Rankable 

Sann om kolumnen kan rankas (se Recordset.RankMode). 
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Phonetic 

Indikerar om kolumnen indexeras som orden "låter" snarare än deras exakta stavning. 

Stemmed 

Indikerar om orden indexeras grundformade. 

Similarity 

Indikerar om kolumnen är en del av likhetsindex. 

LeftTruncation 

Indikerar om kolumnen är indexerad för vänstertrunkering med höga prestanda.. 

MarkupCoded 

Sann om kolumnen tolkas för att undvika att indexera märkord. 

Stopwords 

Sann om kolumnen ska använda stoppord. 

MemoryMapped 

Sann om kolumnens index ska köras helt i internminnet. 

Alias 

Sann om fältet är ett icke indexerat aliasfält 

GeoWGS 

Fält innehållande koordinatinformation Long eller Lat i WGS84 format 

GeoMeter 

Fält innehållande koordinatinformation i meterformat t.ex. RT90 

GeoMultiple 

Fält innehållande koordinatinformation för både Long och Lat i WGS84 format eller meterformat 

StringAsIs 

Fältet indexert med exakt sträng 

WordAsIs 

Fältet indexerat med exakt ord 

WithinString 

Fältet indexerat med "Inom sträng" egenskap 

Within 

Fältet indexerat med "Inom ord" egenskap 

Case 

Fältet indexerat skiftkänsligt 

XmlField 

Fältet innehåller XML 

SubField 

Fältet är ett xml-subfält 
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Presort 

Fätet är försorterat 

DataField 

Kolumndata ligger lagrat i intern Boolware datafil 
 

PerfCounters 

Innehåller alla prestandaräknare erhållna från Boolware server 
 

Egenskaper 

NumCounters 

Antal räknare hämtade 

SrvVersion 

Boolware server version 

SrvStarted 

Starttidpunkt för Boolware server i sekunder sedan 1970-01-01 

TotSessions 

Totalt antal sessioner som har kontaktat Boolware server 

NumSessions 

Antal session anslutna just nu 

PeakSessions 

Högsta antalet sessioner anslutna samtidigt 

ExecSessions 

Antal exekverande sessioner 

PeakexecSessions 

Högsta antal exekverande sessioner samtidigt 

Errors 

Antalet fel rapporterade av Boolware server 

TimerStart 

Senaste nollställning av räknarna i sekunder sedan 1970-01-01 

TimerElapsed 

Antal sekunder sedan nollställning av räknarna 

NumCommands 

Antal kommandon hanterade av Boolware server 

Counters 

Array innehållande NumCounters räknare 
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TimerCounters 

Array innehållande numCounters med tidsangivelse 

Counters  

Innehåller en lista av de räknare som hämtats från Boolware servern. 
 

Egenskaper 

Count 

Antal räknare. 
 

Item (default) 

Lista av Counter-objekt.  
 

Exempel 

 
Set SB = CreateObject("Softbool.Session.1") 

SB.Connect "127.0.0.1", "MySession" 

SB.GetPerfCounters 

Debug.Print SB.PerfCounters.NumCounters 

   

For I = 0 To SB.PerfCounters.NumCounters – 1 

  Set pc = SB.PerfCounters.Counters(I) 

  Debug.Print pc.CounterName 

Next 

 

Counter 

Räknare innehållande värden för aktuell räknartyp 
 

Egenskaper 

CounterType 

Identifierare av räknaren, se CounterType 

CounterName 

Beskrivande namn på räknaren 

Accumulated 

Antal gånger räknaren är uppdaterad 

ItemValue 

Ackumulerat räknarvärde, se CounterAttribute 

ThreadTimeValue 

Ackumulerad trådtidsvärde, se CounterAttribute 

WallTimeValue 

Ackumulerad totaltidsvärde, se CounterAttribute 
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TimerCounters  

Innehåller en lista av de räknare för tidsangivelse som hämtats från Boolware servern. 
 

Egenskaper 

Count 

Antal räknare. 
 

Item (default) 

Lista av TimerCounter-objekt.  
 

TimerCounter 

TimerCounter innehåller räknare för antal server tick om den är ansluten till en 64-bitars 
Boolware server (i millisekunder) 
 

Egenskaper 

CounterType 

Ackumulerad totaltidsvärde, se CounterAttribute 

ElapsedTime 

Antal sekunder sedan Boolware startades (i millisekunder) 

InfoString 

Beskrivande räknarnamn 

CounterAttribute 

CounterAttribute innehåller den totala ackumulerade värdet och högsta och minsta värdet. Den 
innehåller även ett beskrivande namn 
 

Egenskaper 

CounterName 

Beskivande räknarnamn 

Accumulated 

Det ackumulerade värdet för räknaren 

MaxValue 

Största värdet som är adderat till Accumulated 

MinValue 

Minsta värdet som är adderat till Accumulated 
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Recordset  

Beskriver framsökta rader. 

Egenskaper 

Count 

Antal framsökta rader. 

FetchSize 

Antal rader att hämta i stöten, per rundtur till servern. 

Fields 

En lista av de fält som ingår i resultatet. 

Order 

Den sorteringsordning som används. 

SelectCols 

De kolumner som ska ingå i en resultatrad. 

Metoder 

MoveTo(HitNo) 

Läser en viss rad. Parametern "HitNo" kan vara mellan 1 och ’Count’. 

GetValue(FieldName / FieldIndex) 

Läser värdet från en viss kolumn i aktuell rad. Använd antingen kolumnens namn eller 
ordningstal för att ange kolumn. Denna metod är snabbare än Fields.Field("Name").Value, 
eftersom COM inte behöver skapa temporära objekt. 
 

Words  

Lista av sökbara ord (indexerade termer). Den önskade kolumnen ska anges. 

Egenskaper 

Method 

Den indexeringsmetod som ska visas. 
1 Ordindexering 
2 Strängindexering 
4 Fonetiska ord 
8 Omvänd indexering 
16 Grundformade ord 
 

Zoomed 

Anger om nettoindex (Zoomed = true) skall visas.  

Item 

Det aktuella ordet. 
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Metoder 

IndexOf(Term) 

Returnerar angivet ords index (ordningsnummer). 

Exempel: 
  Set Words = Table.Words(Table.Fields(0).Name) 

  For W = 0 To 9 

    Set Word = Words(W) 

    If Word.HitCount = -1 Then 

      Exit For 

    End If 

    Debug.Print Word.String; Word.HitCount 

  Next 

 

Word  

Ett sökbart ord. 

Egenskaper 

HitCount 

Anger antal poster (dokument) som innehåller det aktuella ordet. 

String 

Det aktuella ordet.  
 

Exempel: 
  Set Words = Table.Words(Table.Fields(0).Name) 

  For W = 0 To 9 

    Set Word = Words(W) 

    If Word.HitCount = -1 Then 

      Exit For 

    End If 

    Debug.Print Word.String; Word.HitCount 

  Next 
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Kapitel 6  
 Java-klient 

 
 
Det här kapitlet beskriver hur Boolwares Java-klient kan användas för att skapa applikationer. 

Allmänt 

Java-klienten för Boolware distribueras som ett s.k. Java "package". Skapa en instans av 
klassen Boolware.Client, och använd sedan dess medlemmar för att fråga och manipulera 
databasen, hämta rader m.m. 
 
Klienten kommunicerar med Boolware server med teckenkodningen UTF-8, vilket innebär att 
alla XML/JSON-anrop som sker måste ha "encoding"-attributet satt till UTF-8. 

Client 

extends java.lang.Object 
Det här är den grundläggande klassen för Boolware. Skapa en instans av den här klassen, 
anslut den med en Boolware server och använd sedan metoderna i den här klassen för att söka 
i databasen, hämta rader m.m. 

Fields 

connectTimeout 

 
public int connectTimeout    
 
Uppkopplingstid i millisekunder för socket connection timeout. 
 
Sätt connectTimeout till ett lämpligt värde, exempelvis 5000. Väntar i 5 sekunder, innan anrop 
till connect eller executeXML med connect är utfört.  
 
Skönsvärde är 0, vilket indikerar att man väntar tills man är ansluten eller tills ett system fel 
inträffat. 

 

Metoder 

connect 

public int connect(java.lang.String server, 
                              java.lang.String sessName) 
    throws java.io.IOException,  java.net.SocketTimeoutException 
 
Kopplar denna klient mot Boolware server. 
 
Parametrar: 
server       – namnet eller IP-adress på den server man skall kopplas mot. 
sessName – sessionsid som skall användas. Om inget id anges skapar Boolware ett unikt id,  
                     vilket kan hämtas med hjälp av getSettings(). 
 
Returnerar:  
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varning. 
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disconnect 

public int disconnect(boolean logout) 
           throws java.io.IOException 
 
Kopplar ur från Boolware server. 
 
Parametrar: 
logout – loggar ur den aktuella sessionen om true, annars kopplas sessionen ner. 
 
Returnerar:  
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varning. 
 

attach 

public int attach(java.lang.String dsn) 
           throws java.io.IOException 
 
 
Ansluter till en databas (gör den ’aktuell’). 
 
Parametrar: 
dsn – databasens DSN. 
 
Returnerar:  
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varning. 
 

detach 

public int detach() 
           throws java.io.IOException 
 
 
Kopplar från en databas.  
 
Returnerar:  
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varning. 
 

execute 

public int execute(String table, String cmd) 
           throws java.io.IOException 
 
Utför ett frågekommando mot en viss tabell.  
 
Denna metod kan endast användas för de booleska kommandona: FIND, AND, OR, NOT och 
XOR samt BACK och FORWARD. Metoden används, då man endast vill utföra sökningen i en 
Tabell (table).  
 
Använd getHitCount() för att läsa hur många poster som matchade sökfrågan. 
 
Använd getQueryTime() för att se hur lång tid den aktuella sökfrågan tog. 
 
Under avsnitt "Kommandon till Boolware" i kapitel 1 ovan finns en utförlig beskrivning över de 
kommandon som kan utföras med hjälp av Execute. 
 
Returnerar:  
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varning. 
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execute 

public Response execute(String cmd) 
           throws java.io.IOException 
 
Utför ett kommando mot Boolware.  
 
public Response execute(String server, String sessName, boolean stateless, String cmd) 
           throws java.io.IOException 
 
Utför ett kommando mot Boolware med en automatisk anslutning till Boolware server och 
returnerar svaret.  
 
Om sessName är en tom sträng, kommer automatiskt generera ett sessionsnamn, annars 
används sessName som sessionsnamn. 
 
Om stateless sätts till true, kommer förbindelsen att automatiskt kopplas ner av Boolware 
server. Om stateless sätts till false, kommer förbindelsen inte att kopplas ner, utan sessionen 
kommer att leva vidare på servern tills sessionen tills disconnect (true) anropas eller tills 
sessionen timar ut på grund av inaktivitet. 
 
Parametrar: 
server     Datornamn eller IP-adress till Boolware server 
sessName     Önskat sessionsnamn 
stateless    Sätts till true eller false 
cmd      Kommando 
 
Detta är  exempel på kommandon som kan utföras med hjälp av denna metod: TABLE, 
RELATE, FIND, AND, OR, NOT och XOR; BACK och FORWARD; kommandon som börjar med 
SET och GET, kommandon som hanterar sökset/sökfrågor/sökresultat (ex.SAVEQUERY, 
DELETERESULT, REVIEWSET samt RELATE kommandot (join). 
 
Om man vill söka i flera tabeller, används denna metod: TABLES(tab1, tab2, tab3...) FIND 
kolumnnamn:söktermer. 
 
Om man vill utföra en relaterad sökning: RELATE(måltabell) FIND söktabell.kolumnnamn:term. 
 
Använd getHitCount("tabellnamn") för att läsa hur många poster som matchade sökfrågan för 
den angivna tabellen. 
 
Under avsnitt "Kommandon till Boolware" i kapitel 1 ovan finns en utförlig beskrivning över de 
kommandon som kan utföras med hjälp av Execute. 
 
Returnerar:  
Ett Respons objekt. Se beskrivning av Response nedan i detta kapitel. 
Vid fel returneras NULL. 
 
 

executeXML 

 
public java.lang.String  executeXML(java.lang.String server,  
                                                          java.lang.String sessName,   
                                                          boolean stateless, 
                                                          java.lang.String request) 
    throws java.io.IOException,  java.net.SocketTimeoutException 
 
Utför en XML förfrågan med en automatisk anslutning till Boolware server och returnerar svaret 
som XML.  
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Om sessName är en tom sträng, kommer automatiskt generera ett sessionsnamn, annars 
används sessName som sessionsnamn. 
 
Om stateless sätts till true, kommer förbindelsen att automatiskt kopplas ner av Boolware 
server. Om stateless sätts till false, kommer förbindelsen inte att kopplas ner, utan sessionen 
kommer att leva vidare på servern tills sessionen tills disconnect (true) anropas eller tills 
sessionen timar ut på grund av inaktivitet. 
 
Parametrar: 
server     Datornamn eller IP-adress till Boolware server 
sessName     Önskat sessionsnamn 
stateless    Sätts till true eller false 
request     XML förfrågan 
 
 
Returnerar:  
Ett svar formatterat som ett XML-dokument. 
 
 
 
public int  executeXML(java.lang.String server,  
                                      java.lang.String sessName,   
                                      java.lang.String request) 
    throws java.io.IOException,  java.net.SocketTimeoutException 
 
Utför en XML förfrågan med en automatisk anslutning till Boolware server.  
 
Om sessName är en tom sträng, kommer Boolwawre automatiskt att generera ett 
sessionsnamn, annars används sessName som sessionsnamn. 
 
För att hämta framsökt data, skall metoden fetchTuples användas. 
 
Parametrar: 
server     Datornamn eller IP-adress till Boolware server 
sessName     Önskat sessionsnamn 
request     XML förfrågan. 
 
 
Returnerar:  
Noll vid OK 
>0 vid varning 
<0 vid fel 

 
 

 
public java.lang.String  executeXML(java.lang.String request) 
           throws java.io.IOException 
 
Utför en XML förfrågan mot Boolware och returnerar ett svar. 
 
Parametrar: 
request –  XML förfrågan. 
 
Returnerar:  
Ett svar formatterat som ett XML-dokument. 
 

executeXMLByteResponse 

 
public java.lang.Byte[]  executeXMLByteResponse(java.lang.String request) 
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           throws java.io.IOException 
 
 
Utför en XML förfrågan mot  Boolware och returnerar ett svar. 
Parametrar: 
request –XML förfrågan. 
 
Returnerar:  
Ett svar formatterat som ett XML-dokument i en byte array. 
 
 

executeXMLNoResponse 

 
public int  executeXMLNoResponse(java.lang.String request) 
           throws java.io.IOException 
 
Utför en XML förfrågan mot en ansluten Boolware server utan att formatera och returnera ett 
XML-dokument. 
 
För att hämta framsökt data, skall metoden fetchTuples användas. 
 
Parametrar: 
request   XML förfrågan. 
 
Returnerar:  
Noll vid OK 
>0 vid varning 
<0 vid fel 
 
 

getHitCount 

 
public int getHitCount() 
 
Returnerar antalet framsökta dokument/poster. 
 

getHitCount 

 
public int getHitCount(String tableName) 
 
Returnerar antalet framsökta dokument/poster från angiven tabell. 
 

getErrorCode 

public int getErrorCode() 
 
Returnerar den senaste felkoden. 
 

getErrorMessage 

 
public java.lang.String getErrorMessage() 
 
Returnerar det senaste felets meddelande. 
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getNumberDatabases 

 
public int getNumberDatabases() 
                       throws java.io.IOException 
 
Returnerar antalet databaser. 
 
Returnerar:  
Antal databaser. 
 
 

getDatabaseInfo 

 
public DBInfo getDatabaseInfo(int dbNo) 
       throws java.io.IOException 
 
Returnerar en beskrivning av en databas. 
  
Parametrar:  
dbNo – databasens index, första är noll.  
 
Returnerar:  
DBInfo object. 
Vid fel returneras NULL. 
 
 

getNumberTables 

 
public int getNumberTables() 
       throws java.io.IOException 
 
Returnerar antalet tabeller i ansluten databas. 
 
Returnerar:  
Antalet tabeller i ansluten databas. 
 

getTableInfo 

 
public TableInfo getTableInfo(int tableNo)  throws java.io.IOException 
 
public TableInfo getTableInfo(java.lang.String tableName)  throws java.io.IOException 
 
Returnerar information om en viss tabell. 
 
Parametrar:  
tableNo  - tabellindex, första är noll.  
tableName - tabellnamn för önskad tabell 
 
Returnerar:  
TableInfo object. 
Vid fel returneras NULL. 
 
 

getNumberColumns 
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public int getNumberColumns(java.lang.String table) 
       throws java.io.IOException 
 
Returnerar:  
Antalet kolumner 
 

getColumnInfo 

 
public ColumnInfo getColumnInfo(java.lang.String table, int columnNo) 
      throws java.io.IOException 
 
  Parametrar:  
table – önskad tabell.  
columnNo – kolumnens index, första är noll. 
  
Returnerar:  
ColumnInfo object. 
Vid fel returneras NULL. 
 
 

getColumnInfoEx 

 
public ColumnInfoEx getColumnInfoEx(java.lang.String table, int columnNo) 
      throws java.io.IOException 
 
  Parametrar:  
table – önskad tabell.  
columnNo – kolumnens index, första är noll. 
  
Returnerar:  
ColumnInfoEx object. 
Vid fel returneras NULL. 
 
 

getKeyValue 

 
public java.lang.String getKeyValue(java.lang.String table, 
            java.lang.String column, 
            int hitNo) 
            throws java.io.IOException 
 
Läser en primär- eller främmande nyckel. 
 
Parametrar:  
table – önskad tabell.  
column – önskad kolumn (måste vara primär- eller främmande nyckel). 
hitNo – framsökt post, första är noll. 
 
Returnerar:  
efterfrågat värde. 

 

getIndexWord 

 
public IndexWord[] getIndexWord(java.lang.String table, 
             java.lang.String column, 
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             int zoomed, 
             int type, 
             int count, 
             java.lang.String seed) 
             throws java.io.IOException 
 
Returnerar en vektor (array) av alfabetiskt sorterade  indextermer (sökbara ord)..  
 
Parametrar:  
table   – önskad tabell.  
column  – önskad kolumn. Specialkolumner $pk, $vsm, $freetext och $category kan  
       användas. OBS Eftersom dessa kolumner innehåller specialtecken ($), måste  
   de inneslutas av citattecken (") eller hakparenteser ([ ]). 
zoomed  – sann om endast ord som förekommer i aktuell träffmängd ska tas med. 
type   – önskad termtyp. En lista av tillgängliga typer finns i kapitlet "Execute- 
   kommandon i Boolware" och kommandot "indexex". 
count   – önskat antal ord som ska läsas.  
seed   – anger var Boolware ska börja lista termer (term, termnummer eller indextyp). 
  
Parametern 'column' kan förses med ytterligare information: presentationstyp och ordning. Två 
olika presentaionstyper finns: term (skönsvärde), då termerna skall presenteras i alfabetisk 
ordning och count, då man vill ha index presenterat i frekvensordning (antal förekomster). Det 
finns två ordningar: asc (stigande) och desc (fallande). Då ingen ordning har angivits, kommer 
stigande att användas. 
 
I parametern seed kan man ange sub-kommandon, vilka i stort motsvarar parametern type. Det 
finns emellertid ett sub-kommando, searchterms, som används vid framtagandet av 
sökordsstatistik.  
 
I "Handbok drift" Kapitel 11 "Boolwares sökspråk" kan man läsa mer om Frekvensindex under 
avsnitt "Presentation av Frekvensindex" och under avsnitt "Sökordsstatistik" kan man läsa mer 
om sökordsstatistik. 
 
Returnerar:  
en array av objekttypen IndexWord. 
Vid fel returneras NULL. 
 
Viktigt: Efter införandet av funktionen SubZoom version 2.5.0.40, måste kolumnnamn 
innehållande parenteser omges av citationstecken se även Handbok drift kapitel 11 "Boolwares 
sökspråk" avsnitt "Antal träffar fördelade över ett eller flera andra värden (SubZoom)". 
 
 

getIndexWord 

 
public IndexWord[] getIndexWord(java.lang.String table, 
             java.lang.String column, 
             int zoomed, 
             int type, 
             int count, 
             java.lang.String seed, 
             int continuation) 
             throws java.io.IOException 
 
Returnerar en vektor (array) av alfabetiskt sorterade indextermer (sökbara ord). 
 
Parametrar:  
table   – önskad tabell.  
column  – önskad kolumn. Specialkolumner $pk, $vsm, $freetext och $category kan  
     användas. OBS Eftersom dessa kolumner innehåller specialtecken ($), måste  
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   de inneslutas av citattecken (") eller hakparenteser ([ ]). 
zoomed  – sann om endast ord som förekommer i aktuell träffmängd ska tas med. 
type   – önskad termtyp (samma typer som getIndexWord ovan) 
count  – önskat antal ord som ska läsas.  
seed  – anger var Boolware ska börja lista termer (term, termnummer eller indextyp). 
continuation – om false tar man hänsyn till seed, annars fortsätter man från senaste termen. 
 
Parametern 'column' kan förses med ytterligare information: presentationstyp och ordning. Två 
olika presentaionstyper finns: term (skönsvärde), då termerna skall presenteras i alfabetisk 
ordning och count, då man vill ha index presenterat i frekvensordning (antal förekomster). Det 
finns två ordningar: asc (stigande) och desc (fallande). Då ingen ordning har angivits, kommer 
stigande att användas. 
 
I parametern seed kan man ange sub-kommandon, vilka i stort motsvarar parametern type. Det 
finns emeller tid ett sub-kommando, searchterms, som används vid framtagandet av 
sökordsstatistik.  
 
I "Handbok drift" Kapitel 11 "Boolwares sökspråk" kan man läsa mer om Frekvensindex under 
avsnitt "Presentation av Frekvensindex" och under avsnitt "Sökordsstatistik" kan man läsa mer 
om sökordsstatistik. 
 
Exempel: 
Ett exempel på en hierarkisk presentation av ett grupperat index ordnat efter förekomst (type = 
10). Antag, att en datumkolumn (yyyymmdd) är grupperad: 4, 6, 8.  
 
Tabellen heter ’Person’ och den grupperade kolumnen ’Date’. Termerna skall hämtas ur hela 
tabellen (zoom = 0). Typen är 10 och antalet begärda termer är också 10. Den tomma strängen 
anger, att man skallbörja från början i indexet. 
 
Följande kommando skall anges: 
getIndexWord("Person", "Date", 0, 10, 10, "" , 0) 
 
Resultatet returneras som en array av objekttypen IndexWord: 
hitCountZoomed hitCount termNo text 
 14837  14837  0  1945 
 1318  1318  0  194503 
 60  60  0  19450321 
 52  52  0  19450310 
 48  48  0  19450327 
 47  47  0  19450314 
 32  32  0  19450331 
 32  32  0  19450319 
 25  25  0  19450307 
 12  12  0  19450303 
 
Då parametern ’zoom’ inte är aktiverad, kommer hitCountZoomed och hitCount vara lika. 
  
Elementet termNo returneras alltid som 0 i denna version av Boolware. 
 
Om man vill hämta nästa 10 termer, behöver man endast aktivera parametern continuation. 
getIndexWord("Person", "Date", 0, 10, 10, "" , 1) 
 
Termerna returneras som en array av objekttypen IndexWord: 
hitCountZoomed hitCount termNo text 
 11  11  0  19450301 
 11  11  0  19450311 
 10  10  0  19450317 
 9  9  0  19450313 
 9  9  0  19450308 
 9  9  0  19450316 
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 8  8  0  19450302 
 8  8  0  19450322 
 7  7  0  19450324 
 7  7  0  19450304 
 
 
 
Returnerar:  
en array av objekttypen IndexWord. 
Vid fel returneras NULL. 
 
Viktigt: Efter införandet av funktionen SubZoom version 2.5.0.40, måste kolumnnamn 
innehållande parenteser omges av citationstecken se även Handbok drift kapitel 11 "Boolwares 
sökspråk" avsnitt "Antal träffar fördelade över ett eller flera andra värden (SubZoom)". 
 
 

getPerfCounters 

 
OBS! Denna funktion är utgående, använd execute-kommandot perfcounters istället.  
Läs mer i kapitel 1 "Execute-kommandon i Boolware". 
 
public PerfCounters getPerfCounters() 
            throws java.io.IOException 
 
Returnerar alla prestandaräknare från Boolware server. 
 
Tips! För att få en uppfattning av alla räknare som erhålls här, titta i Boolware Manager på 
"Prestanda"-fliken. 

getQueryTime 

 
public float getQueryTime() 
 
Returnerar tiden det tog för den senaste sökfrågan, i millisekunder. 
 
  Observera, att detta anrop endast är meningsfullt efter execute(String table, String cmd)   
anrop (ej execute(String cmd)). 
 
 

getRankMode 

 
public int getRankMode(java.lang.String table) 
            throws java.io.IOException 
 
Returnerar aktuellt rankningsval. 
 
Parametrar:  
table – önskad tabell.  
 
Returnerar:  
Aktuellt rankningsval 
• BNORANK    = 0; // Ingen ranking  
• BOCCRANK    = 1; // Antal förekomster  
• BFREQRANK    = 2; // Förekomster / storlek 
• BSIMRANK    = 3; // Likhet  
• BSORTRANK    = 4; // Stigande sortering  
• BSORTDRANK   = 5; // Fallande sortering 
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• BWEIGHTOCCRANK  = 6; // Antal förekomster, viktat  
• BWEIGHTFREQRANK = 7; // Förekomster / storlek, viktat 
• BEACHTERMOCCRANK = 8; // Rankning på angiven Term 
• BCUSTOMRANK   = 9; // Skräddarsydd rankning 
• BFUZZYRANK   = 10; // Fuzzy rankning 
 
 
 

setRankMode 

 
public int setRankMode(java.lang.String table, 
            int rankMode) 
            throws java.io.IOException 
 
Väljer ny rankningsmetod. 
 
Parametrar:  
table – önskad tabell.  
 
rankmode, - önskad rankningsmetod.  
• BNORANK    = 0; // Ingen ranking  
• BOCCRANK    = 1; // Antal förekomster  
• BFREQRANK   = 2; // Förekomster / storlek 
• BSIMRANK   = 3; // Likhet  
• BSORTRANK    = 4; // Stigande sortering  
• BSORTDRANK   = 5; // Fallande sortering 
• BWEIGHTOCCRANK  = 6; // Antal förekomster, viktat 
• BWEIGHTFREQRANK = 7; // Förekomster / storlek, viktat 
• BEACHTERMOCCRANK = 8; // Rankning på angiven Term 
• BCUSTOMRANK   = 9; // Skräddarsydd rankning 
• BFUZZYRANK   = 10; // Fuzzy rankning 
 
Föregående rankningsmetod 
 

getVersion 

 
public java.lang.String getVersion() 
         throws java.io.IOException 
 
Returnerar Boolware version.  
 
Returnerar:  
En sträng, innehållande versionen av Boolware Server och Java klienten separerat med CR/LF. 
 
 

getClientVersion 

 
public java.lang.String getClientVersion() 
         throws java.io.IOException 
 
Returnerar versionen på Boolware Java klienten.  
 
Returnerar:  
En sträng, innehållande versionen av Boolware Java klienten. 
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reconnectIfExists 

 
public int reconnectIfExists(java.lang.String  server, 
                                        java.lang.String  sessName)   
    throws java.io.IOException,  java.net.SocketTimeoutException 
 
Kopplar befintlig session till Boolware server på önskad maskin.  
 
 Parametrar:  
 server  -  servernamn eller IP-adress, där Boolware server exekverar  
 sessName  - namnet på den session som skall ansluta   
 
 
Boolware Server måste vara startad på en dator i nätverket, som kan nås av klienten, 
innan anslutningen kan utföras. 
 
Parametern ’server’ skall vara datorns namn i nätverket eller dess IP-adress exempelvis 
192.168.0.1. 
 
Observera att klientens dator måste ha tillgång till servern, där Boolware Server är installerad. 
 
Returnerar:  
noll om allt gick bra, annars en negativ felkod eller positiv varning 
 
 

sortResult 

 
public int sortResult(java.lang.String table, 
                      java.lang.String expression) 
                      throws java.io.IOException 
 
Sorterar aktuell träffmängd. Sorteringen sker på de angivna kolumnerna, där man också kan 
ange sorteringsordning; stigande eller fallande. Om den första kolumn man sorterar på är 
indexerad som sträng eller numeriskt, kan man specificera antalet poster som skall sorteras. 
Detta antal specificeras efter sorteringsordningen (kolumnnamn sorteringsordning:antal) 
 
Parametrar:  
table    – önskad tabell.  
expression  – önskade kolumn(er) separerade med komma (,) 
 
expression syntax: 
 
<colname> [asc/desc[:nn]] [emptydata=’first/last’] [sortalias=’col1, col2’] [,] 

 
där : 
colname kolumnamnet att sortera på 
optional: 
asc/desc  stigande eller fallande; default är stigande 
:nn  sorter de första nn tuplarna för varje anrop 
emptydata first/last sätt en fiktivt sorteringsordning om det inte finns data 
                   first anger att det fiktiva sorteringsvärdet ska sorteras på ascii värdet 0 
                   last anger att det fiktiva sorteringsvärdet ska sorteras på ascii värdet 255 
  default är last 
sortalias om det inte finns data i angiven colname kan annan kolumn anges för att hämta  
  data för sortering. 
  Upp till 5, komma separerade, sorteringsaliaskolumner kan anges dvs. om col1 inte  
  innehåller data prova med nästa kolumn col2 etc. 
  Om kolumnnamnet kräver citationstecken måste dubbla citationstecken anges om  
  samma citationstecken anges som innesluter sortaliasuttrycket. Ex. 
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  sortalias=""Col 1", "Col 2"" 

  sortalias="’Col 1’, ‘Col 2’" 

 
,  separerar multipla sortkolumner 
 
Exempel1: Man har sökt fram några 10.000-tals artiklar och vill nu sortera på tidskrift i stigande 
ordning och publiceringsdatum i fallande ordning (senaste först) och poster som inte innehåller 
data i denna kolumn skall "sorteras" först. 
 
sortResult("Artiklar", "Tidskrifter asc, PublDat desc emptydata=first") 

 
För ytterligare exempel och beskrivning se kapitel 2 "API beskrivning" avsnitt BCSort() ovan. 
 
Exempel2: Man har sökt fram några 10.000-tals artiklar och vill nu sortera på publiceringsdatum 
i fallande ordning (senaste först), men vill endast presentera de 25 första posterna.  
 
Publiceringsdatum måste vara indexerat som sträng. 
 
sortResult("Artiklar", "PublDat desc:25") 

 
För ytterligare exempel och beskrivning se kapitel 2 "API beskrivning" avsnitt BCSort() ovan. 
 
 

fetchTuples 

 
public Tuple[] fetchTuples(java.lang.String table, 
            java.lang.String columns, 
            int hitNo, 
            int blockSize, 
            int maxSize) 
            throws java.io.IOException 
 
Läser rader från databasen. Den här metoden kan läsa såväl vanliga standardkolumner, som 
XML-fält. 
 
Parametrar:  
table   – önskad tabell 
columns  – kolumner som ska hämtas.  
hitNo   – önskad post, första är noll.  
blockSize  – antal poster att läsa.  
maxSize  – största storlek för någon kolumn (noll betyder ingen begränsning).  
 
Returnerar:  
en array av objekttypen Tuple. 
Vid fel returneras NULL. 
 
 

fetchVectors 

 
public Tuple[] fetchVectors(java.lang.String table, 
                            int vector, 
                            int content, 
                            int hitNo, 
                            int blockSize) 
                    throws java.io.IOException 
 
Läser en exporterad vektor i text eller binärt format. 
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Parametrar:  
table   - begärd tabell  
vector  -  
content  -  
hitNo   - relativt postnummer (startar från 0)  
blockSize  - antal poster som skall hämtas  
 
Returnerar:  
en array av objekttypen Tuple. 
Vid fel returneras NULL. 
 
 

createCalcColumn 

 
public int createCalcColumn(java.lang.String table, 
              java.lang.String column, 
              java.lang.String formula) 
              throws java.io.IOException 
 
Skapar en ny, beräknad kolumn.  
 
Parametrar:  
table   - tabell, i vilken kolumnen ska läggas till. 
column  – namnet på den nya kolumnen.  
formula  – det matematiska uttrycket.  
 
Returns:  
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varning. 
 

removeCalcColumn 

 
public int removeCalcColumn(java.lang.String table, 
              java.lang.String column) 
              throws java.io.IOException 
 
Tar bort en beräknad kolumn.  
 
Parametrar:  
table   – den tabell som innehåller kolumnen.  
column  – namnet på den kolumn som ska bort. 
 
Returnerar:  
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varning. 
 

computeStatistics 

 
public Statistics computeStatistics(java.lang.String table, 
          java.lang.String column, 
          int tileCount) 
          throws java.io.IOException 
 
Beräknar statistik för en given kolumn, baserad på det aktuella sökresultatet. Parametern 
tileCount anger antalet percentiler man vill ha. Detta värde måste ligga mellan 3 och 8. 
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För att erhålla samtliga gränsvärden för en vald grupp, skall man använda execute eller 
executeXML. Execute-kommandot Statistics beskrivs i Kapitel 1 avsnitt "Execute-kommandon 
till Boolware". 
 
 
Parametrar:  
table   – önskad tabell.  
column  – kolumn att beräkna statistik för.  
tileCount – 3 för tertialer, 4 för kvartiler etc.  
 
Returnerar:  
Ett objekt av typen Statistics. 
Vid fel returneras NULL. 
 
 

getHistory 

 
public History[] getHistory(java.lang.String table) 
           throws java.io.IOException 
 
Hämtar aktuell sökhistorik.  
 
Parametrar:  
table   – önskad tabell.  
 
Returnerar:  
en array av objekttypen History(). 
Vid fel returneras NULL. 
 
 

getSettings 

 
public Settings getSettings() 
           throws java.io.IOException 
 
 
Hämtar sessionsinställningar.  
 
Returnerar:  
Ett objekt av typen Settings(). 
Vid fel returneras NULL. 
 
 

setSettings 

 
public int setSettings(Settings settings) 
            throws java.io.IOException 
 
Sätter sessionsinställningar.  
 
Parametrar:  
settings – nya inställningar. 
 
Returnerar:  
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varning. 
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getSettingsXML 

 
public java.lang.String getSettingsXML() 
        throws java.io.IOException 
 
Hämtar sessionsinställningar som XML 
 
Returnerar:  
Ett XML-dokument. 
 

setSettingsXML 

 
public int setSettingsXML(java.lang.String XML) 
          throws java.io.IOException 
 
Sätter sessionsinställningar som XML.  
 
Parametrar:  
XML – ett XML-dokument med nya inställningar.  
 
Returnerar:  
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varning. 
 
 

Column 

extends java.lang.Object 
Innehåller ett kolumnvärde, inläst från den underliggande datakällan. En del av Tuple. 

Fält 

name 

public java.lang.String name 
Kolumnens namn 

type 

public int type 
Kolumnens datatyp, ODBC-kodad 

fetchSize 

public int fetchSize 
Antal värden att hämta i stöten 

width 

public int width 
Maximalt antal tecken i denna kolumn 

length 

public int length 
Antal tecken i detta värde 
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value 

public java.lang.String value 
Kolumnens värde. Kan vara null och kan också inkludera null-tecknet. 

bytes 

public java.lang.Byte[] bytes 
Kolumnens värde (om det är en BLOB-kolumn). Kan vara null. 
 
 

ColumnInfo 

extends java.lang.Object 
Innehåller en beskrivning av en kolumn. Returneras från Client.getColumnInfo(). 

Fält 

name 

public java.lang.String name 
Kolumnens namn 

flags 

public int flags 
Bitmappat indexeringsval. Värdena är:  
• 0x1  - Sträng  
• 0x2  - Ord  
• 0x4  - Fonetisk  
• 0x8  - Närord  
• 0x10  - Likhet  
• 0x20  - Vänstertrunkering  
• 0x40  - Närord inom rad  
• 0x80  - Normalisering (compress)  
• 0x100  - Ord-permutering  
• 0x200  - Grundformning  
• 0x400  - Grupperat index (snabbintervall)  
• 0x800  - Rankningsbar kolumn  
• 0x1000 - Kategoriseringskolumn  
• 0x10000 - Indexeras inom fältet 
• 0x20000 - Fritextfält  
• 0x40000 - Icke indexerat aliasfält  
• 0x100000 - Innehåller märkord  
• 0x200000 - Innehåller stoppord  
• 0x400000 - Indexerad med Within  
• 0x1000000 - Främmande nyckel 
• 0x2000000 - Baskolumn för XML  
• 0x4000000 - Subfält i XML  
• 0x8000000 - Beräknad (virtuell) kolumn  
• 0x10000000 - Skiftkänslig 
• 0x40000000 - Minnesmappad 

size 

public int size 
Maximal längd för denna kolumn 

type 

public int type 
ODBC-kodad datatyp. 
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primaryKeySequence 

public int primaryKeySequence 
Sekvensnummer, om del av primärnyckel. Första sekvensnumret är ett (1). 

decimalCount 

public int decimalCount 
Antal decimaler. 
 

ColumnInfoEx 

extends java.lang.Object 
Innehåller en beskrivning av en kolumn. Returneras från Client.getColumnInfoEx(). 

Fält 

name 

public java.lang.String name 
Kolumnens namn 

flags 

public int flags 
Bitmappat indexeringsval. Värdena är:  
• 0x1  - Sträng  
• 0x2  - Ord  
• 0x4  - Fonetisk  
• 0x8  - Närord  
• 0x10  - Likhet  
• 0x20  - Vänstertrunkering  
• 0x40  - Närord inom rad  
• 0x80  - Normalisering (compress)  
• 0x100  - Ord-permutering  
• 0x200  - Grundformning  
• 0x400  - Grupperat index (snabbintervall)  
• 0x800  - Rankningsbar kolumn  
• 0x1000 - Kategoriseringskolumn  
• 0x10000 - Indexeras inom fältet 
• 0x20000 - Fritextfält  
• 0x40000 - Icke indexerat aliasfält  
• 0x100000 - Innehåller märkord  
• 0x200000 - Innehåller stoppord  
• 0x400000 - Indexerad med Within  
• 0x1000000 - Främmande nyckel 
• 0x2000000 - Baskolumn för XML  
• 0x4000000 - Subfält i XML  
• 0x8000000 - Beräknad (virtuell) kolumn  
• 0x10000000 - Skiftkänslig 
• 0x40000000 - Minnesmappad 
 

flags2 

public int flags2 
Bitmappat utöakt indexeringsval. Värdena är:  
• 0x1  - Geoposition Lat eller Long i WGS84 format 
• 0x2  - Geoposition i meterformat t.ex. RT90  
• 0x4  - Geoposition innehållande både Long och Lat 
• 0x10  - Indexerad med exakt Ord 



 249 

• 0x20  - Indexerad med exakt Sträng 
• 0x80  - Indexerad med ’Inom sträng’ 
• 0x100  - Mixed Alias 
• 0x200  - Polygon 
• 0x400  - Primärnyckel satt av Boolware Manager 
• 0x800  - Främmande nyckel satt av Boolware Manager 
• 0x1000 - Indexerat aliasfält 
 
OBS! 
Variabeln flags2 är alltid 0 om anropad Boolware server version är mindre än 2.6.0.49. 

size 

public int size 
Maximal längd för denna kolumn 

type 

public int type 
ODBC-kodad datatyp. 

primaryKeySequence 

public int primaryKeySequence 
Sekvensnummer, om del av primärnyckel. Första sekvensnumret är ett (1). 

decimalCount 

public int decimalCount 
Antal decimaler. 

Counter 

extends java.lang.Object 
 
Räknare innehållande värden för aktuell räknartyp 
 

Fields 

counterType 

public int counterType; 
Identifierare av räknaren, se CounterType 

counterName 

public String counterName; 
Beskrivande namn på räknaren 

accumulated 

public double accumulated; 
Antal gånger räknaren är uppdaterad 

itemValue 

public CounterAttribute itemValue; 
Ackumulerat räknarvärde, se CounterAttribute 

threadTimeValue 

public CounterAttribute threadTimeValue; 
Ackumulerad trådtidsvärde, se CounterAttribute 
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wallTimeValue 

public CounterAttribute wallTimeValue; 
Ackumulerad totaltidsvärde, se CounterAttribute 

CounterAttribute 

extends java.lang.Object 
 
CounterAttribute innehåller den totala ackumulerade värdet och högsta och minsta värdet. Den 
innehåller även ett beskrivande namn 
 

Fields 

 

counterName 

public String counterName; 
Beskivande räknarnamn 

accumulated 

public double accumulated; 
Det ackumulerade värdet för räknaren 
Beroende på räknartyp innehåller detta värde:: 
Typ är ct_XMLREQUESTS – antal xml-förfrågningar 
Typ är ct_BOOLEANQUERIES – antal träffar för boleanska frågor 
Typ är ct_SIMQUERIES – antal träffar för likhetssökningar 
Typ är ct_DATAFETCH – antal hämtade rader 
Typ är ct_INDEXTERMS – antal hämtade indextermer 
Typ är ct_SORTINGS – antal sorterade rader 

maxValue 

public double maxValue; 
Största värdet som är adderat till accumulated 

minValue 

public double minValue; 
Minsta värdet som är adderat till accumulated 

CounterTypes 

extends java.lang.Object 
 
Prestandaräknartyp. Värdet på fältet Counter.counterType. 
 

Fields 

 

ct_UNKNOWN 

public final static int ct_UNKNOWN = -1; 
Räknaren inte initierad 

ct_XMLREQUESTS 

public final static int ct_XMLREQUESTS = 0; 
Räknaren innehåller antalet SoftboolXML_request-förfrågningar 
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ct_BOOLEANQUERIES 

public final static int ct_BOOLEANQUERIES = 1; 
Räknaren innehållar antalet utförda booleansk frågor 

ct_SIMQUERIES 

public final static int ct_SIMQUERIES = 2; 
Räknaren innehåller antalet utförda likhetsfrågor 

ct_DATAFETCH 

public final static int ct_DATAFETCH = 3; 
Räknaren innehåller antalet datahämtningar 

ct_INDEXTERMS 

public final static int ct_INDEXTERMS = 4; 
Räknaren innehåller antalet indextermshämtningar 

ct_SORTINGS 

public final static int ct_SORTINGS = 5; 
Räknaren innehåller antalet sorteringar 

ct_MAXTYPES 

public final static int ct_MAXTYPES = 6; 
Maximalt antal räknare 

DBInfo 

extends java.lang.Object 
Innehåller en beskrivning av en databas. Returneras av  Client.getDatabaseInfo(). 

Fält 

name 

public java.lang.String name 
Databasens namn 

remark 

public java.lang.String remark 
Boolware kommentar 

dsn 

public java.lang.String dsn 
Databasens DSN (Data Source Name) 
 
 
 
 
 

History 

extends java.lang.Object 
Innehåller en beskrivning av en sökfråga. Returneras från Client.getHistory(). 
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Fält 

text 

public java.lang.String text 
Använd sökfråga 

count 

public int count 
Antal funna rader, efter kombination med föregående sökning. 

intermediateCount 

public int intermediateCount 
Antal funna rader, för denna sökfråga endast. 
 
 
 

IndexWord 

extends java.lang.Object 
Beskriver en indexterm. En indexterm är ett indexerat, och sökbart ord. Returneras från 
Client.getIndexWord(). 

Fält 

 

hitCountZoomed 

public int hitCountZoomed 
Antal poster i aktuell träffmängd, som innehåller ordet. 

hitCount 

public int hitCount 
Antal poster totalt sett, som innehåller ordet. 

termNo 

public int termNo 
Internt termnummer. 

text 

public java.lang.String text 
Det sökbara ordet. 
 

PerfCounters 

extends java.lang.Object 
Innehåller alla prestandaräknare erhållna från Boolware server 

Fält 

numCounters 

public int numCounters; 
Antal räknare hämtade 
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srvVersion  

public String srvVersion; 
Boolware server version 
 
srvStarted    
public int srvStarted; 
Starttidpunkt för Boolware server i sekunder sedan 1970-01-01 

totSessions 

public int totSessions; 
Totalt antal sessioner som har kontaktat Boolware server 

numSessions 

public int numSessions; 
Antal session anslutna just nu 

peakSessions 

public int peakSessions; 
Högsta antalet sessioner anslutna samtidigt 

execSessions 

 public int execSessions; 
Antal exekverande sessioner 

peakexecSession 

public int peakexecSessions; 
Högsta antal exekverande sessioner samtidigt 

errors 

public int errors; 
Antalet fel rapporterade av Boolware server 
 

timerStart 

public int timerStart; 
Senaste nollställning av räknarna I sekunder sedan 1970-01-01 

timerElapsed 

public int timerElapsed; 
Antal sekunder sedan nollställning av räknarna 

numCommands 

public long numCommands; 
Antal kommandon hanterade av Boolware server 

counters 

public  Counter [] counters; 
Array innehållande numCounters räknare 

timerCounters 

public ElapsedTimeCounter [] timerCounters; 
Array innehållande numCounters med tidsangivelse 
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Response 

extends java.lang.Object 
Innehåller ett svar på ett Boolware-kommando. Returneras från Client.execute(String cmd). 

Fields 

string 

public int string 
Svarssträng. Tolkas olika beroende på kommando. 

int1 

public int int1 
Första heltalssvar. Tolkas olika beroende på kommando. 

int2 

public int int2 
Andra heltalssvar. Tolkas olika beroende på kommando. 
 

Statistics 

extends java.lang.Object 
Innehåller statistik beräknad för en kolumn. Returneras från Client.computeStatistics(). 

Fält 

 

count 

public int count 
Antal rader med värden (inte NULL). 

modeCount 

public int modeCount 
Antal förekomster av det vanligaste värdet. 

mode 

public double mode 
Det vanligaste värdet. 

sum 

public double sum 
Summan av alla värden. 

avg 

public double avg 
Aritmetiskt medelvärde. 

min 

public double min 
Lägsta funna värde 

max 

public double max 
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Högsta funna värde 

stddev 

public double stddev 
Standardavvikelse 

variance 

public double variance 
Varians 

median 

public double median 
Medianvärde 

upper 

public double upper 
Övre del (tertial, kvartil, kvintil etc) 

lower 

public double lower 
Undre del (se även Övre del) 

Settings 

extends java.lang.Object 
Beskriver inställningar för en session. Returneras av Client.getSettings(). 

Fält 

sessionID 

public java.lang.String sessionID 
Den här sessionens unika ID. 
 

database 

public java.lang.String database 
Den aktuella databasen. 
 

table 

public java.lang.String table 
Den senast använda tabellen. 
 

autoTruncation 

public boolean autoTruncation 
Sann om automatisk trunkering utförs av Boolware 
 

proxGap 

public int proxGap 
Maximalt avstånd mellan orden, för närordssökningar. 
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proxOrder 

public boolean proxOrder 
Sann om ordens ordning är betydelsefull vid närordssökning. 
 

vsmThreshold 

public double vsmThreshold 
Lägsta acceptabla likhetsvärde för likhetssökning. 
 

hitCount 

public int hitCount 
Antal poster som sökts fram i den aktuella sökfrågan. 
 

TableInfo 

extends java.lang.Object 
Innehåller en beskrivning av en tabell. Returneras från Client.getTableInfo(). 

Fält 

name 

public java.lang.String name 
Tabellens namn 
 

flags 

public int flags 
Boolware flaggor för tabellen. Bits betyder:  
• 0x1 – Tabellen indexeras av Boolware  
• 0x70000000 – Tabellens status.  
 

hitCount 

public int hitCount 
Antal funna rader i aktuellt sökresultat 

recordCount 

public int recordCount 
Totalt antal rader i tabellen (kan vara -1 om okänt). 

Metoder 

 

Indexed 

public boolean Indexed() 
Indikerar om tabellen indexeras av Boolware. 
 

Status 

public int Status() 
Returnerar den här tabellens status. Möjliga värden är:  
• 0 - online  
• 1 - loading  
• 2 - offline  
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• 3 - pending  
• 4 - read only  
 

Tuple 

extends java.lang.Object 
Innehåller en rad, inläst från underliggande datakälla. Returneras från Client.fetchTuples(). 

Fält 

 

docNo 

public int docNo 
Boolwares interna ID för raden. 
 

score 

public float score 
Poäng, om någon av rankningsmetoderna används. 
 

columns 

public Column[] columns 
Radens kolumner. 
 
 

  



 258 

Kapitel 7  
 .NET klient 

 
 
Det här kapitlet beskriver hur Boolware kan användas från .NET för att skapa applikationer. 

Allmänt 

Boolware .NET-klienten är en implementering av Boolware-klientbiblioteket för C # och andra 
.NET-språk och distribueras som en "Managed Assembly". Det finns olika versioner av 
Boolware .NET-klienten som riktar sig mot olika versioner av .NET. 
Följande versioner av Boolware .NET-klienten är för närvarande tillgängliga: 
 

 Boolware .NET Framework 2.0  

 Boolware .NET Framework 4.5 

 Boolware .NET Standard 2.0 
 
Boolware-klienter utvecklade med .NET Framework 4.5 och .NET Standard 2.0 är funktionellt 
likvärdiga och innehåller samma API. Dessa klienter utnyttjar tillägg i senare versioner av .NET-

språken som async och await, för att stödja asynkron I/O. 
 
Boolware .NET-klienterna finns i namnrymden "Boolware". Skapa en instans av klassen 
Boolware.Client, och använd sedan medlemmarna i den här klassen för att söka, hämta rader, 
konfigurera m.m. 
 
Klienten kommunicerar med Boolware server med teckenkodningen UTF-8, vilket innebär att 
alla XML/JSON-anrop som sker måste ha "encoding"-attributet satt till UTF-8. 
 
OBS! Metoder markerade med * (asterisk) är inte tillgängliga i Boolware .NET Framework 2.0. 

Client 

Det här är klientklassen för Boolware. Skapa en instans av den här klassen, anslut den med en 
Boolware server och använd sedan metoderna i den här klassen för att söka i databasen, 
hämta rader m.m. 

Metoder 

Attach 

 
public int Attach(string dsn) 

 

public async Task<int> AttachAsync(string dsn) * 
 
Ansluter till ett index (gör den ’aktuell’). 
 
Parametrar: 
dsn – databasens DSN (Data Source Name). 
 
Returnerar:  
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varningskod. 
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ComputeStatistics 

 
public Statistics ComputeStatistics( string table, 

string column, 

int tileCount ) 

 
public async Task<Statistics> ComputeStatisticsAsync( string table, 

string column, 

int tileCount ) * 
 
Beräknar statistik för en given kolumn, baserad på det aktuella sökresultatet. Parametern 
tileCount anger antalet percentiler man vill ha. Detta värde måste ligga mellan 3 och 8. 
 
För att erhålla samtliga gränsvärden för en vald grupp skall man använda Execute eller 
ExecuteXML. Execute-kommandot Statistics beskrivs i Kapitel 1 avsnitt "Execute-kommandon 
till Boolware". 
 
Parametrar:  
table  – önskad tabell.  
column  – kolumn att beräkna statistik för.  
tileCount – 3 för tertialer, 4 for kvartiler etc.  
 
Returnerar:  
Ett objekt av typen Statistics eller null vid fel. 
 
 

Connect 

 
public int Connect( string server, 

string sessionId, 

string reserved ) 

 
public async Task<int> ConnectAsync( string server, 

string sessionId, 

string reserved ) * 
 
Ansluter denna klient med en Boolware server. 
 
Parametrar: 
server – namnet eller IP-adress till servern. 
sessionId – sessions id. Boolware kommer att skapa ett unikt id om en tom sträng 

anges. Detta värde kan läsas via metoden GetSettings(). 
reserved – för framtida användning; ange tom sträng     
 
Returnerar:  
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varningskod. 
 
 

CreateCalcColumn 

 
public int CreateCalcColumn( string table, 

string column, 

string formula ) 

 
public async Task<int> CreateCalcColumnAsync( string table, 

string column, 

string formula ) * 
 
Skapar en ny, beräknad kolumn.  
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Parametrar:  
table – namnet på tabellen i vilken kolumnen ska läggas till. 
column – namnet på den nya kolumnen.  
formula  – det matematiska uttrycket.  
 
Returnerar:  
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varningskod.  
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Detach 

 
public int Detach() 

 

public async Task<int> DetachAsync() * 
 
Kopplar från en databas.  
 
Returnerar:  
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varningskod. 
 
 

Disconnect 

 
public int Disconnect(bool logout) 

 

public async Task<int> DisconnectAsync(bool logout) * 
 
Kopplar ner nätverksförbindelsen med Boolware server. 
 
Parametrar: 
logout – loggar ut (avslutar) sessionen om true; annars bryts endast förbindelsen. 
 
Returnerar:  
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varningskod. 
 
 

Execute 

 
public Response Execute(string cmd) 

 

public async Task<Response> ExecuteAsync(string cmd) * 
 
Utför ett kommando mot Boolware.  
 
public Response Execute( string server, 

string sessionId, 

bool stateless, 

string cmd ) 

 
public async Task<Response> ExecuteAsync( string server, 

string sessionId, 

bool stateless, 

string cmd ) * 
 
Kopplar upp automatiskt mot en Boolware serverver och utföra ett kommando. 
 
Server är datornamn eller IP-adress till Boolware server. 
 
Om sessionId är en tom sträng, kommer Boolware automatiskt att generera ett sessions id, 
annars används sessionId som sessions id. 
 
Om stateless sätts till true, kommer förbindelsen att automatiskt kopplas ner av Boolware 
server. Om stateless sätts till false, kommer förbindelsen inte att kopplas ner, utan sessionen 
kommer att leva vidare på servern tills disconnect (true) anropas eller tills sessionen as bort på 
grund av inaktivitet. 
 
Cmd är det kommando som man vill utföra. 
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Detta är  exempel på kommandon som kan utföras med hjälp av denna metod: TABLE, 
RELATE, FIND, AND, OR, NOT och XOR; BACK och FORWARD; kommandon som börjar med 
SET och GET, kommandon som hanterar sökset/sökfrågor/sökresultat (ex.SAVEQUERY, 
DELETERESULT, REVIEWSET samt RELATE kommandot (join). 
 
Om man vill söka i flera tabeller, används denna metod: TABLES(tab1, tab2, tab3...) FIND 
kolumnnamn:söktermer. 
 
Om man vill utföra en relaterad sökning: RELATE(måltabell) FIND söktabell.kolumnnamn:term. 
 
Använd GetHitCount("tabellnamn") för att läsa hur många poster som matchade sökfrågan för 
den angivna tabellen. 
 
Under avsnitt "Kommandon till Boolware" i kapitel 1 finns en utförlig beskrivning över de 
kommandon som kan utföras med hjälp av Execute. 
 
Returnerar:  
Ett Respons objekt. Se beskrivning av Response nedan i detta kapitel. 
Vid fel returneras null. 
 
 

ExecuteStream * 

 

public Response ExecuteStream(Stream stream) * 
 

public async Task<Response> ExecuteStreamAsync(Stream stream) * 
 
Utför ett kommando mot Boolware.  
 
public Response ExecuteStream( string server, 

string sessionId,  

bool stateless,  

Stream stream) * 
 
public async Task<Response> ExecuteStreamAsync( string server,  

string sessionId,  

bool stateless,  

Stream stream) * 
 
Gör en automatisk uppkoppling mot Boolware server för att sedan utföra angivet kommando 
mot Boolware.  
 
Server är datornamn eller IP-adress till Boolware server. 
 
Om sessionId är en tom sträng, kommer Boolware automatiskt att generera ett sessions id,  
annars används sessionId som sessions id. 
 
Om stateless sätts till true, kommer förbindelsen att automatiskt kopplas ner av Boolware  
server.  
 
Om statelesssätts till false, kommer förbindelsen inte att kopplas ner, utan sessionen kommer 
att leva vidare på servern tills disconnect (true) anropas eller tills session en as bort på grund av 
inaktivitet. 
 
Stream är strömobjektet som innehåller kommandot som ska utföras. Dataströmmen måste 
vara UTF-8 kodad. 
 
Detta är  exempel på kommandon som kan utföras med hjälp av denna metod: TABLE, 
RELATE, FIND, AND, OR, NOT och XOR; BACK och FORWARD; kommandon som börjar med 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.http.httpresponsemessage%28v=vs.118%29.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd321424%28v=vs.118%29.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.http.httpresponsemessage%28v=vs.118%29.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.http.httpresponsemessage%28v=vs.118%29.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd321424%28v=vs.118%29.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.http.httpresponsemessage%28v=vs.118%29.aspx
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SET och GET, kommandon som hanterar sökset/sökfrågor/sökresultat (ex.SAVEQUERY, 
DELETERESULT, REVIEWSET samt RELATE kommandot (join). 
 
Om man vill söka i flera tabeller, används denna metod: TABLES(tab1, tab2, tab3...) FIND  
kolumnnamn:söktermer. 
 
Om man vill utföra en relaterad sökning: RELATE(måltabell) FIND söktabell.kolumnnamn:term. 
 
Använd GetHitCount("tabellnamn") för att läsa hur många poster som matchade sökfrågan för 
den angivna tabellen. 
 
Under avsnitt "Kommandon till Boolware" i kapitel 1 finns en utförlig beskrivning över de 
kommandon som kan utföras med hjälp av Execute. 
 
Returnerar: 
Ett Response objektet. Se beskrivning av Response nedan i detta kapitel.  
Vid fel returneras null. 
 
Notera: 
Det finns endast en svarsström per instans av klassen Boolware.Client. Svarströmmen är därför 
endast giltig tills nästa anrop till Boolware-servern görs med samma Boolware klient. Data i 
responsströmmen är UTF-8 kodad. 
 
 

ExecuteXML 

 
public string ExecuteXML(string server, 

string sessionId, 

bool stateless, 

string request) 

 
public async Task<string> ExecuteXMLAsync(string server, 

string sessionId, 

bool stateless, 

string request) * 
 
Ansluter till en Boolware-server och skickar en begäran i XML-format och returnerar ett svar i 
XML-format. 
 
Om sessionId är en tom sträng, kommer Boolware automatiskt att generera ett sessions id, 
annars används sessionId som sessions id. 
 
Om stateless sätts till true, kommer förbindelsen att automatiskt kopplas ner av Boolware 
server. Om stateless sätts till false, kommer förbindelsen inte att kopplas ner, utan sessionen 
kommer att leva vidare på servern tills disconnect (true) anropas eller tills sessionen tas bort 
på grund av inaktivitet. 
 
Parametrar: 
server – datornamn eller IP-adress till Boolware server. 
sessionId – önskat sessions id. 
stateless – sätts till true eller false. 
request – xml förfrågan. 
 
Returnerar:  
Ett svar formatterat som ett XML-dokument. 
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public int ExecuteXML( string server, 

string sessionId, 

string request) 

 
public async Task<int> ExecuteXMLAsync( string server, 

string sessionId, 

string request) * 
 
Ansluter till en Boolware-server och skickar en förfrågan i XML-format. 
För att hämta framsökt data, skall metoden FetchTuples användas. 
 
Om sessionId är en tom sträng, kommer Boolware automatiskt att generera ett sessions id, 
annars används sessionId som sessions id. 
 
Parametrar: 
server – datornamn eller IP-adress till Boolware server. 
sessionId – önskat sessions id. 
request – xml förfrågan. 
 
Returnerar:  
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varningskod. 

 
 
public string ExecuteXML(string request) 

 

public async Task<string> ExecuteXMLAsync(string request) * 
 
Utför en XML-begäran och returnerar svaret som XML. 
 
Parametrar: 
request – XML-begäran. 
 
Returns:  
Ett svar formatterat som ett XML-dokument. 
 
 

ExecuteXMLByteResponse 

 
public byte[] ExecuteXMLByteResponse(string request) 

 

public async Task<byte[]> ExecuteXMLByteResponseAsync(string request) * 
 
Utför en XML-begäran och returnerar svaret som en byte array. 
 
Parametrar: 
request – XML-begäran. 
 
Returns:  
Ett svar formatterat som ett XML-dokument i en byte array. 

 
 

ExecuteXMLNoResponse 

 
public int  ExecuteXMLNoResponse(string request) 

 

public async Task<int>  ExecuteXMLNoResponseAsync(string request) * 
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Utför en XML förfrågan mot en ansluten Boolware server utan att formatera och returnera ett 
XML-dokument. 
 
För att hämta framsökt data, skall metoden FetchTuples användas. 
 
Parametrar: 
request – XML förfrågan 
 
Returnerar:  
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varningskod. 
 

 

FetchTuples 

 
public Tuple[] FetchTuples( string table, 

string columns, 

int hitNo, 

int blockSize, 

int maxSize ) 

 
public async Task<Tuple[]> FetchTuplesAsync( string table, 

string columns, 

int hitNo, 

int blockSize, 

int maxSize ) * 
 
Läser rader från databasen. Den här metoden kan läsa såväl vanliga standardkolumner, som 
XML-fält. 
 
Parametrar:  
table   – önskad tabell 
columns – kolumner som ska hämtas.  
hitNo  – önskad post, första är noll.  
blockSize – antal poster att läsa.  
maxSize  – största storlek för någon kolumn (noll betyder ingen begränsning).  
 
Returnerar:  
En array av objekttypen Tuple. 
Vid fel returneras null. 
 
 

FetchVectors 

 
public Tuple[] FetchVectors( string table, 

int vector, 

int contents, 

int hitNo, 

int blockSize ) 

 
public async Task<Tuple[]> FetchVectorsAsync( string table, 

int vector, 

int contents, 

int hitNo, 

int blockSize) * 
 
Läser exporterad poster binärt eller som text. 
 
Parametrar:  
table – önskad tabell. 
vector – styr vilken vektor som ska hämtas, query (1) eller record (2) vektorn. 
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content – styr om termen är i vanlig textform text (1) eller kodad (2). 
hitno – index till önskad post, med start från noll. 
blocksize – antal poster att hämta. 
 
Returnerar:  
En array av objekttypen Tuple. 
Vid fel returneras null. 
 
 

GetColumnInfo 

 
public ColumnInfo GetColumnInfo(string table, int columnNo) 

 

public async Task<ColumnInfo> GetColumnInfoAsync(string table, int columnNo) * 
 
Returnerar en beskrivning av en kolumn. 
 
Parametrar:  
table   – önskad tabell.  
columnNo – kolumnens index, första är noll. 
  
Returnerar:  
ColumnInfo object. 
Vid fel returneras NULL. 
 
 

GetColumnInfoEx 

 
public ColumnInfoEx GetColumnInfoEx(string table, int columnNo) 

 
public async Task<ColumnInfoEx> GetColumnInfoExAsync( string table, 

int columnNo ) * 
 
Returnerar en utökad beskrivning av en kolumn. 
 
Parametrar:  
table  – önskad tabell.  
columnNo – kolumnens index, första är noll. 
  
Returnerar:  
ColumnInfoEx object. 
Vid fel returneras null. 
 
 

GetDatabaseInfo 

 
public DBInfo GetDatabaseInfo(int dbNo) 

 

public async Task<DBInfo> GetDatabaseInfoAsync(int dbNo) * 
 
Returnerar en beskrivning av en databas.  
 
Parametrar:  
dbNo – databasens index, första är noll.  
 
Returnerar:  
DBInfo object. 
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Vid fel returneras null. 
 
 

GetErrorCode 

 
public int GetErrorCode() 

 
Returnerar:  
Senaste felkoden. 
 
 

GetErrorMessage 

 
public string GetErrorMessage() 

 
Returnerar:  
Senaste felmeddelandet. 
 
 

GetHistory 

 
public History[] GetHistory(string table) 

 

public async Task<History[]> GetHistoryAsync(string table) * 
 
Hämtar aktuell sökhistorik.  
 
Parametrar:  
table  – önskad tabell.  
 
Returnerar:  
en array av objekttypen History. 
Vid fel returneras null. 
 
 

GetHitCount 

 
public int GetHitCount(string tableName) 

 
Returnerar antalet framsökta dokument/poster från angiven tabell. 
 
Parametrar:  
tableName – önskad tabell.  
 
 

GetIndexWord 

 
public IndexWord[] GetIndexWord( string table, 

string column, 

int zoomed, 

int type, 

int count, 

string seed ) 
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public async Task<IndexWord[]> GetIndexWordAsync( string table, 

string column, 

int zoomed, 

int type, 

int count, 

string seed ) * 
 
Returnerar en vektor (array) av alfabetiskt sorterade indextermer (sökbara ord). 
 
Parametrar:  
table   – önskad tabell.  
column  – önskad kolumn. Specialkolumner $pk, $vsm, $freetext och $category kan 
     användas. OBS Eftersom dessa kolumner innehåller specialtecken ($), måste  
   de inneslutas av citattecken (") eller hakparenteser ([ ]). 
zoomed  – sann om endast ord som förekommer i aktuell träffmängd ska tas med. 
type   – önskad termtyp. En lista av tillgängliga typer finns i kapitlet "Execute- 
   kommandon i Boolware" och kommandot "indexex". 
count   – önskat antal ord som ska läsas.  
seed   – anger var Boolware ska börja lista termer (term, termnummer eller indextyp).  
 
Parametern 'column' kan förses med ytterligare information: presentationstyp och ordning. Två 
olika presentaionstyper finns: term (skönsvärde), då termerna skall presenteras i alfabetisk 
ordning och count, då man vill ha index presenterat i frekvensordning (antal förekomster). Det 
finns två ordningar: asc (stigande) och desc (fallande). Då ingen ordning har angivits, kommer 
stigande att användas. 

 
I parametern seed kan man ange sub-kommandon, vilka i stort motsvarar parametern type. Det 
finns emeller tid ett sub-kommando, searchterms, som används vid framtagandet av 
sökordsstatistik.  
 
I "Handbok drift" Kapitel 11 "Boolwares sökspråk" kan man läsa mer om Frekvensindex under 
avsnitt "Presentation av Frekvensindex" och under avsnitt "Sökordsstatistik" kan man läsa mer  
om sökordsstatistik. 
 
Returnerar:  
en array av objekttypen IndexWord. 
Vid fel returneras null. 
 
Viktigt: Efter införandet av funktionen SubZoom version 2.5.0.40, måste kolumnnamn 
innehållande parenteser omges av citationstecken se även Handbok drift kapitel 11 "Boolwares 
sökspråk" avsnitt "Antal träffar fördelade över ett eller flera andra värden (SubZoom)". 
 
 

GetIndexWord2 

 
public IndexWord[] GetIndexWord2( string table, 

string column, 

int zoomed, 

int type, 

int count, 

string seed, 

int continuation ) 

 
public async Task<IndexWord[]> GetIndexWord2Async( string table, 

string column, 

int zoomed, 

int type, 

int count, 

string seed, 

int continuation ) * 
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Returnerar en vektor (array) av alfabetiskt sorterade indextermer (sökbara ord).  
Parametrar:  
table   –  önskad tabell.  
column  –  önskad kolumn. Specialkolumner $pk, $vsm, $freetext och $category kan  
   användas. OBS Eftersom dessa kolumner innehåller specialtecken ($), måste  
   de inneslutas av citattecken (") eller hakparenteser ([ ]). 
zoomed  – sann om endast ord som förekommer i aktuell träffmängd ska tas med. 
type   – önskad termtyp (samma som i GetIndexWord)  
count   – önskat antal ord som ska läsas.  
seed   – anger var Boolware ska börja lista termer (term, termnummer eller indextyp).  
continuation – om false tar man hänsyn till seed, annars fortsätter man från senaste termen. 
 
Parametern 'column' kan förses med ytterligare information: presentationstyp och ordning. Två 
olika presentaionstyper finns: term (skönsvärde), då termerna skall presenteras i alfabetisk 
ordning och count, då man vill ha index presenterat i frekvensordning (antal förekomster). Det 
finns två ordningar: asc (stigande) och desc (fallande). Då ingen ordning har angivits, kommer 
stigande att användas. 

 
I parametern seed kan man ange sub-kommandon, vilka i stort motsvarar parametern type. Det 
finns emeller tid ett sub-kommando, searchterms, som används vid framtagandet av 
sökordsstatistik.  
 
I "Handbok drift" Kapitel 11 "Boolwares sökspråk" kan man läsa mer om Frekvensindex under 
avsnitt "Presentation av Frekvensindex" och under avsnitt "Sökordsstatistik" kan man läsa mer 
om sökordsstatistik. 
 
Exempel: 
Ett exempel på en hierarkisk presentation av ett grupperat index ordnat efter förekomst (type = 
10). Antag, att en datumkolumn (yyyymmdd) är grupperad: 4, 6, 8.  
 
Tabellen heter ’Person’ och den grupperade kolumnen ’Date’. Termerna skall hämtas ur hela 
tabellen (zoom = 0). Typen är 10 och antalet begärda termer är också 10. Den tomma strängen 
anger, att man skallbörja från början i indexet. 
 
Följande kommando skall anges: 
 
GetIndexWord2("Person", "Date", 0, 10, 10, "" , 0) 

 
Resultatet returneras som en array av objekttypen IndexWord: 
 
hitCountZoomed hitCount termNo text 
 14837  14837  0  1945 
 1318  1318  0  194503 
 60  60  0  19450321 
 52  52  0  19450310 
 48  48  0  19450327 
 47  47  0  19450314 
 32  32  0  19450331 
 32  32  0  19450319 
 25  25  0  19450307 
 12  12  0  19450303 
 
Då parametern ’zoom’ inte är aktiverad, kommer hitCountZoomed och hitCount vara lika. 
Elementet termNo returneras alltid som 0 i denna version av Boolware. 
 
Om man vill hämta nästa 10 termer behöver man endast aktivera parametern continuation. 
 
GetIndexWord2("Person", "Date", 0, 10, 10, "" , 1) 

 
Termerna returneras som en array av objekttypen IndexWord: 
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hitCountZoomed hitCount termNo text 
 11  11  0  19450301 
 11  11  0  19450311 
 10  10  0  19450317 
 9  9  0  19450313 
 9  9  0  19450308 
 9  9  0  19450316 
 8  8  0  19450302 
 8  8  0  19450322 
 7  7  0  19450324 
 7  7  0  19450304 
 
Returnerar:  
en array av objekttypen IndexWord. 
Vid fel returneras null. 
 
Viktigt: Efter införandet av funktionen SubZoom version 2.5.0.40, måste kolumnnamn 
innehållande parenteser omges av citationstecken se även Handbok drift kapitel 11 "Boolwares 
sökspråk" avsnitt "Antal träffar fördelade över ett eller flera andra värden (SubZoom)". 

 
 

GetKeyValue 

 
public string GetKeyValue( string table, 

string column, 

int hitNo) 

 
public async Task<string> GetKeyValueAsync( string table, 

string column, 

int hitNo) * 
 
Läser en primär- eller främmande nyckel. 
 
Parametrar:  
table  – önskad tabell.  
column  – önskad kolumn (måste vara primär- eller främmande nyckel). 
hitNo  – framsökt post, första är noll. 
 
Returnerar:  
efterfrågat värde. 
 
 

GetNumberColumns 

 
public int GetNumberColumns(string table) 

 

public async Task<int> GetNumberColumnsAsync(string table) * 
 
Parametrar:  
table – önskad tabell.  
 
Returnerar: 
antalet kolumner 
 
 

GetNumberDatabases 
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public int GetNumberDatabases() 

 

public async Task<int> GetNumberDatabasesAsync() * 
 
Returnerar antalet databaser. 
 
Returnerar:  
Antal databaser. 
 
 

GetNumberTables 

 
public int GetNumberTables() 

 

public async Task<int> GetNumberTablesAsync() * 
 
Returnerar antalet tabeller i ansluten databas. 
 
 

GetPerfCounters 

 
OBS! Denna funktion är utgående, använd execute-kommandot perfcounters istället.  
Läs mer i kapitel 1 "Execute-kommandon i Boolware". 
 

public PerfCounters GetPerfCounters() 

 

public async Task<PerfCounters> GetPerfCountersAsync() * 
 
Returnerar alla prestandaräknare från Boolware server 
Tips! För att få en uppfattning av alla räknare som erhålls här, titta i Boolware Manager på 
"Prestanda"-fliken. 
 
 

GetQueryTime 

 
public float GetQueryTime() 
 
Returnerar tiden det tog för den senaste sökfrågan, i millisekunder. 
 
 

GetRankMode 

 
public int GetRankMode(string table) 

 
public async Task<int> GetRankModeAsync(string table) * 
 
Returnerar aktuellt rankningsval. 
 
Parametrar:  
table – önskad tabell.  
 
Returnerar:  
Aktuellt rankningsval 
• BNORANK    0 Ingen ranking  
• BOCCRANK    1 Antal förekomster  
• BFREQRANK    2 Förekomster / storlek 
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• BSIMRANK    3 Likhet  
• BSORTRANK    4 Stigande sortering  
• BSORTDRANK   5 Fallande sortering 
• BWEIGHTOCCRANK  6 Antal förekomster, viktat  
• BWEIGHTFREQRANK  7 Förekomster / storlek, viktat 
• BEACHTERMOCCRANK 8 Rankning på angiven Term 
• BCUSTOMRANK   9 Skräddarsydd rankning 
• BFUZZYRANK   10 Fuzzy rankning 
 
 

GetSettings 

 
public Settings GetSettings() 

 

public async Task<Settings> GetSettingsAsync() * 
 
Hämtar sessionsinställningar.  
 
Returnerar:  
Ett objekt av typen Settings(). 
Vid fel returneras null. 
 
 

GetSettingsXML 

 
public string GetSettingsXML() 

 
public async Task<string> GetSettingsXMLAsync() * 
 
Hämtar sessionsinställningar som XML. 
 
Returnerar:  
Ett XML-dokument. 
 
 

GetTableInfo 

 
public TableInfo GetTableInfo(int tableNo) 

 
public TableInfo GetTableInfo(string tableName) 

 

public async Task<TableInfo> GetTableInfoAsync(int tableNo) * 
 

public async Task<TableInfo> GetTableInfoAsync(string tableName) * 
 
Returnerar information om en viss tabell. 
 
Parametrar:  
tableNo  -  tabellindex, första är noll.  
tableName - tabellnamn 
 
Returnerar:  
TableInfo object. 
Vid fel returneras null. 
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GetVersion 

 
public string GetVersion() 

 

public async Task<string> GetVersionAsync() * 
 
Returnerar Boolware version.  
 
Returnerar:  
En sträng, innehållande versionen av Boolware Server och .NET klienten separerat med CR/LF. 
 
 

GetClientVersion 

 
public string GetClientVersion() 

 
Returnerar versionen på Boolware .NET klienten.  
 
Returnerar:  
En sträng, innehållande versionen av Boolware .NET klienten. 
 
 

QueryTable 

 
public int QueryTable(string table, string cmd) 

 

public async Task<int> QueryTableAsync(string table, string cmd) * 
 
Utför ett frågekommando mot en viss tabell.  
 
Denna metod kan endast användas för de booleska kommandona: FIND, AND, OR, NOT och 
XOR samt BACK och FORWARD. Metoden används, då man endast vill utföra sökningen i en 
Tabell (table).  
 
Använd GetHitCount() för att läsa hur många poster som matchade sökfrågan. 
 
Returnerar:  
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varningskod. 
 
 

ReconnectIfExists 

 
public int ReconnectIfExists(string  server, 

string  sessionId, 

string  reserved)   

 
public async Task<int> ReconnectIfExistsAsync(string  server, 

string  sessionId, 

string  reserved) * 
  
Kopplar befintlig session till Boolware server på önskad maskin.  
 
Parametrar:  
server – servernamn eller IP adress, där Boolware server exekverar  
sessionId – id för den session som skall ansluta   
reserved – för framtida bruk; ange tom sträng  
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Boolware Server måste köras på en dator i nätverket, som kan nås av Boolware-klienten innan 
anslutningen kan ske. 
 
Parametern ‘server’  skall vara datorns namn i nätverket eller dess IP-adress exempelvis 
192.168.0.1. 
 
Returnerar:  
noll om allt gick bra, annars en negativ felkod eller en positiv varningskod. 
 
 

RemoveCalcColumn 

 
public int RemoveCalcColumn(string table, string column) 

 

public async Task<int> RemoveCalcColumnAsync(string table, string column) * 
 
Tar bort en beräknad kolumn.  
 
Parametrar:  
table   – tabellen som innehåller kolumnen som ska tas bort.  
column  – namnet på den kolumn som ska bort. 
 
Returnerar:  
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varningskod. 
 
 

SetRankMode 

 
public int SetRankMode(string table, int rankMode) 

 

public async Task<int> SetRankModeAsync(string table, int rankMode) * 
 
Väljer ny rankningsmetod. 
 
Parametrar:  
table – önskad tabell.  
rankmode – önskad rankningsmetod.  
• BNORANK    0 Ingen ranking  
• BOCCRANK    1 Antal förekomster  
• BFREQRANK    2 Förekomster / storlek 
• BSIMRANK    3 Likhet  
• BSORTRANK    4 Stigande sortering  
• BSORTDRANK   5 Fallande sortering 
• BWEIGHTOCCRANK  6 Antal förekomster, viktat  
• BWEIGHTFREQRANK  7 Förekomster / storlek, viktat 
• BEACHTERMOCCRANK  8 Rank på angiven term 
• BCUSTOMRANK   9 Skräddarsydd rankning 
• BFUZZYRANK   10 Fuzzy rankning 
 
Returnerar:  
Föregående rankningsmetod eller en felkod. 
 
  

SetSettings 

 
public int SetSettings(Settings settings) 
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public async Task<int> SetSettingsAsync(Settings settings) * 
 
Sätter sessionsinställningar.  
 
Parametrar:  
settings – nya inställningar. 
 
Returnerar:  
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varningskod. 
 
 

SetSettingsXML 

 
public int SetSettingsXML(string xml) 

 

public async Task<int> SetSettingsXMLAsync(string xml) * 
 
Sätter sessionsinställningar som XML.  
 
Parametrar:  
xml  – ett XML-dokument med nya inställningar.  
 
Returnerar:  
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varningskod. 
 
 

SortResult 

 
public int SortResult(string table, string expression) 

 

public async Task<int> SortResultAsync(string table, string expression) * 
 
Sorterar aktuell träffmängd. Sorteringen sker på de angivna kolumnerna, där man också kan 
ange sorteringsordning; stigande eller fallande. Om den första kolumn man sorterar på är 
indexerad som sträng eller numeriskt, kan man specificera antalet poster som skall sorteras. 
  
Detta antal specificeras efter sorteringsordningen (kolumnnamn sorteringsordning:antal) 
 
Parametrar:  
table    – önskad tabell.  
expression  – önskade kolumn(er) separerade med komma (,) 
 
expression syntax: 
 
<colname> [asc/desc[:nn]] [emptydata='first/last'] [sortalias='col1, col2'] [,] 

 
där: 
colname kolumnamnet att sortera på 
valfritt: 
asc/desc  stigande eller fallande; default är stigande 
:nn  sorter de första nn tuplarna för varje anrop 
emptydata first/last sätt en fiktivt sorteringsordning om det inte finns data 
                   first anger att det fiktiva sorteringsvärdet ska sorteras på ascii värdet 0 
                   last anger att det fiktiva sorteringsvärdet ska sorteras på ascii värdet 255 
  default är last 
sortalias om det inte finns data i angiven colname kan annan kolumn anges för att hämta  
  data för sortering. 
  Upp till 5, komma separerade, sorteringsaliaskolumner kan anges dvs. om col1 inte  
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  innehåller data prova med nästa kolumn col2 etc. 
  Om kolumnnamnet kräver citationstecken måste dubbla citationstecken anges om  
  samma citationstecken anges som innesluter sortaliasuttrycket. Ex. 
  sortalias=""Col 1", "Col 2"" 

  sortalias="'Col 1', 'Col 2'" 

 
,  separerar multipla sortkolumner 
 
Exempel 1: Man har sökt fram några 10.000-tals artiklar och vill nu sortera på tidskrift i stigande 
ordning och publiceringsdatum i fallande ordning (senaste först) ) och poster som inte innehåller 
data i denna kolumn skall "sorteras" först. 
 
SortResult("Artiklar", "Tidskrifter asc, PublDat desc emptydata=first") 

 
Exempel 2: Resultatet efter en fråga är 60.000 artiklar och du vill sortera på publiceringsdatumet 
i fallande ordning (den senaste artikeln först). Du vill bara presentera de första 25 artiklarna. 
Publiceringsdatumet måste indexeras som en sträng. 
 
SortResult ("Artiklar", "PubDate desc: 25") 

 
För ytterligare exempel och beskrivning se kapitel 2 "API beskrivning" avsnitt BCSort() ovan. 

Column 

Innehåller ett kolumnvärde, inläst från den underliggande datakällan. En del av Tuple. 

Fält 

name 

public string name 

Kolumnens namn 

type 

public int type 

Kolumnens datatyp, ODBC-kodad 

fetchSize 

public int fetchSize 

Antal värden att hämta i stöten 

width 

public int width 

Maximalt antal tecken i denna kolumn 

length 

public int length 

Antal tecken i detta värde 

value 

public string value 

Kolumnens värde. Kan vara null och kan också inkludera null-tecknet. 

bytes 

public byte[] bytes 

Kolumnens värde (om det är en BLOB-kolumn). Kan vara null. 
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ColumnInfo 

Innehåller en beskrivning av en kolumn. Returneras från Client.GetColumnInfo(). 

Fält 

name 

public string name 

Kolumnens namn 

flags 

public int flags 

Bitmappat indexeringsval. Värdena är:  
• 0x1  - Sträng  
• 0x2  - Ord  
• 0x4  - Fonetisk  
• 0x8  - Närord  
• 0x10  - Likhet  
• 0x20  - Vänstertrunkering  
• 0x40  - Närord inom rad  
• 0x80  - Normalisering (compress)  
• 0x100  - Ord-permutering  
• 0x200  - Grundformning  
• 0x400  - Grupperat index (snabbintervall)  
• 0x800  - Rankningsbar kolumn  
• 0x1000 - Kategoriseringskolumn  
• 0x10000 - Indexeras inom fältet 
• 0x20000 - Fritextfält  
• 0x40000 - Icke indexerat aliasfält  
• 0x100000 - Innehåller märkord  
• 0x200000 - Innehåller stoppord  
• 0x400000 - Indexerad med Within  
• 0x1000000 - Främmande nyckel 
• 0x2000000 - Baskolumn för XML  
• 0x4000000  - Subfält i XML  
• 0x8000000  - Beräknad (virtuell) kolumn  
• 0x10000000 - Skiftkänslig 
• 0x40000000 - Minnesmappad 

size 

public int size 

Maximal längd för denna kolumn 

type 

public int type 

ODBC-kodad datatyp. 

primaryKeySeauence 

public int primaryKeySequence 

Sekvensnummer, om del av primärnyckel. Första sekvensnumret är ett (1). 

decimalCount 

public int decimalCount 

Antal decimaler. 
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ColumnInfoEx 

Innehåller en utökad beskrivning av en kolumn. Returneras från Client.GetColumnInfoEx(). 

Fält 

name 

public string name 

Kolumnens namn 

flags 

public int flags 

Bitmappat indexeringsval. Värdena är:  
• 0x1  - Sträng  
• 0x2  - Ord  
• 0x4  - Fonetisk  
• 0x8  - Närord  
• 0x10  - Likhet  
• 0x20  - Vänstertrunkering  
• 0x40  - Närord inom rad  
• 0x80  - Normalisering (compress)  
• 0x100  - Ord-permutering  
• 0x200  - Grundformning  
• 0x400  - Grupperat index (snabbintervall)  
• 0x800  - Rankningsbar kolumn  
• 0x1000 - Kategoriseringskolumn  
• 0x10000 - Indexeras inom fältet 
• 0x20000 - Fritextfält  
• 0x40000 - Icke indexerat aliasfält  
• 0x100000 - Innehåller märkord  
• 0x200000 - Innehåller stoppord  
• 0x400000 - Indexerad med Within  
• 0x1000000 - Främmande nyckel 
• 0x2000000 - Baskolumn för XML  
• 0x4000000  - Subfält i XML  
• 0x8000000  - Beräknad (virtuell) kolumn  
• 0x10000000 - Skiftkänslig 
• 0x40000000 - Minnesmappad 

flags2 

public int flags2 

Bitmappatindexeringval. Värdena är: 
• 0x1  - Geoposition Lat eller Long WGS84 format 
• 0x2  - Geoposition i meter t.ex. RT90  
• 0x4  - Geopositioner Lat och Long i samma fält  
• 0x10  - Exakt ord  
• 0x20  - Exakt sträng  
• 0x80  - Inom  sträng  
• 0x100  - Mixed Alias  
• 0x200  - Polygon  
• 0x400  - Primärnyckel satt av Boolware Manager 
• 0x800  - Främmande nyckel satt av Boolware Manager 
• 0x1000 - Indexerat aliasfält 
 
OBS! 
Variabeln flags2 är alltid 0 om anropad Boolware server version är mindre än 2.6.0.49. 

size 

public int size 
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Maximal längd för denna kolumn 

type 

public int type 

ODBC-kodad datatyp. 

primaryKeySeauence 

public int primaryKeySequence 

Sekvensnummer, om del av primärnyckel. Första sekvensnumret är ett (1). 

decimalCount 

public int decimalCount 

Antal decimaler. 

Counter 

Räknare innehållande värden för aktuell räknartyp 

Fields 

counterType 

public int counterType; 

Identifierare av räknaren, se CounterType 

counterName 

public String counterName; 

Beskrivande namn på räknaren 

accumulated 

public double accumulated; 

Antal gånger räknaren är uppdaterad 

itemValue 

public CounterAttribute itemValue; 

Ackumulerat räknarvärde, se CounterAttribute 

threadTimeValue 

public CounterAttribute threadTimeValue; 

Ackumulerad trådtidsvärde, se CounterAttribute 

wallTimeValue 

public CounterAttribute wallTimeValue; 

Ackumulerad totaltidsvärde, se CounterAttribute 

CounterAttribute 

CounterAttribute innehåller den totala ackumulerade värdet och högsta och minsta värdet. Den 
innehåller även ett beskrivande namn 

Fields 

counterName 

public String counterName; 

Beskivande räknarnamn 
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accumulated 

public double accumulated; 

Det ackumulerade värdet för räknaren 
Beroende på räknartyp innehåller detta värde:: 
Typ är ct_XMLREQUESTS – antal xml-förfrågningar 
Typ är ct_BOOLEANQUERIES – antal träffar för boleanska frågor 
Typ är ct_SIMQUERIES – antal träffar för likhetssökningar 
Typ är ct_DATAFETCH – antal hämtade rader 
Typ är ct_INDEXTERMS – antal hämtade indextermer 
Typ är ct_SORTINGS – antal sorterade rader 

maxValue 

public double maxValue; 

Största värdet som är adderat till accumulated 

minValue 

public double minValue; 

Minsta värdet som är adderat till accumulated 

CounterTypes 

Prestandaräknartyp. Värdet på fältet Counter.counterType. 

Fields 

ct_UNKNOWN 

public final static int ct_UNKNOWN = -1; 

Räknaren inte initierad 

ct_XMLREQUESTS 

public final static int ct_XMLREQUESTS = 0; 

Räknaren innehåller antalet SoftboolXML_request/SoftboolJSON_request-förfrågningar 

ct_BOOLEANQUERIES 

public final static int ct_BOOLEANQUERIES = 1; 

Räknaren innehållar antalet utförda booleansk frågor 

ct_SIMQUERIES 

public final static int ct_SIMQUERIES = 2; 

Räknaren innehåller antalet utförda likhetsfrågor 

ct_DATAFETCH 

public final static int ct_DATAFETCH = 3; 

Räknaren innehåller antalet datahämtningar 

ct_INDEXTERMS 

public final static int ct_INDEXTERMS = 4; 

Räknaren innehåller antalet indextermshämtningar 

ct_SORTINGS 

public final static int ct_SORTINGS = 5; 

Räknaren innehåller antalet sorteringar 

ct_MAXTYPES 

public final static int ct_MAXTYPES = 6; 

Maximalt antal räknare 
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DBInfo 

Innehåller en beskrivning av en databas. Returneras av Client.GetDatabaseInfo(). 

Fält 

name 

public string name 

Databasens namn 

remark 

public string remark 

Boolware kommentar 

dsn 

public string dsn 

Databasens DSN (Data Source Name) 

History 

Innehåller en beskrivning av en sökfråga. Returneras från Client.GetHistory(). 

Fält 

text 

public string text 

Använd sökfråga 

count 

public int count 

Antal funna rader, efter kombination med föregående sökning. 

intermediateCount 

public int intermediateCount 

Antal funna rader, för denna sökfråga endast. 

IndexWord 

Beskriver en indexterm. En indexterm är ett indexerat, och sökbart ord. Returneras från 
Client.GetIndexWord(). 

Fält 

hitCountZoomed 

public int hitCountZoomed 

Antal poster i aktuell träffmängd, som innehåller ordet. 

hitCount 

public int hitCount 

Antal poster totalt sett, som innehåller ordet. 

termNo 

public int termNo 

Internt termnummer. 
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text 

public string text 

Det sökbara ordet. 

PerfCounters 

Innehåller alla prestandaräknare erhållna från Boolware server 

Fält 

numCounters 

public int numCounters; 

Antal räknare hämtade 

srvVersion  

public String srvVersion; 

Boolware server version 
 
srvStarted    
public int srvStarted; 

Starttidpunkt för Boolware server i sekunder sedan 1970-01-01 

totSessions 

public int totSessions; 

Totalt antal sessioner som har kontaktat Boolware server 

numSessions 

public int numSessions; 

Antal session anslutna just nu 

peakSessions 

public int peakSessions; 

Högsta antalet sessioner anslutna samtidigt 

execSessions 

public int execSessions; 

Antal exekverande sessioner 

peakexecSession 

public int peakexecSessions; 

Högsta antal exekverande sessioner samtidigt 

errors 

public int errors; 

Antalet fel rapporterade av Boolware server 

timerStart 

public int timerStart; 

Senaste nollställning av räknarna I sekunder sedan 1970-01-01 

timerElapsed 

public int timerElapsed; 

Antal sekunder sedan nollställning av räknarna 

numCommands 

public long numCommands; 

Antal kommandon hanterade av Boolware server 
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counters 

public  Counter [] counters; 

Array innehållande numCounters räknare 

timerCounters 

public ElapsedTimeCounter [] timerCounters; 

Array innehållande numCounters med tidsangivelse 

Response 

Innehåller ett svar på ett Boolware-kommando. Returneras från Client.Execute(string cmd). 

Fält 

String 

public int String 

Svarssträng. Tolkas olika beroende på kommando. 

Int1 

public int Int1 

Första heltalssvar. Tolkas olika beroende på kommando. 

Int2 

public int Int2 

Andra heltalssvar. Tolkas olika beroende på kommando. 

Settings 

Beskriver inställningar för en session. Returneras av Client.GetSettings(). 

Fält 

sessionID 

public string sessionID 

Den här sessionens unika ID. 

database 

public string database 

Den aktuella databasen. 

table 

public string table 

Den senast använda tabellen. 

autoTruncation 

public bool autoTruncation 

Sann om automatisk trunkering utförs av Boolware 

proxGap 

public int proxGap 

Maximalt avstånd mellan orden, för närordssökningar. 

proxOrder 

public bool proxOrder 

Sann om ordens ordning är betydelsefull vid närordssökning. 
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vsmThreshold 

public double vsmThreshold 

Lägsta acceptabla likhetsvärde för likhetssökning. 

hitCount 

public int hitCount 

Antal poster som sökts fram i den aktuella sökfrågan. 

Statistics 

Innehåller statistik beräknad för en kolumn. Returneras från Client.ComputeStatistics(). 

Fält 

count 

public int count 

Antal rader med värden (inte NULL). 

modeCount 

public int modeCount 

Antal förekomster av det vanligaste värdet. 

mode 

public double mode 

Det vanligaste värdet. 

sum 

public double sum 

Summan av alla värden. 

avg 

public double avg 

Aritmetiskt medelvärde. 

min 

public double min 

Lägsta funna värde 

max 

public double max 

Högsta funna värde 

stddev 

public double stddev 

Standardavvikelse 

variance 

public double variance 

Varians 

median 

public double median 

Medianvärde 

upper 

public double upper 
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Övre del (tertial, kvartil, kvintil etc) 

lower 

public double lower 

Undre del (se även Övre del) 

TableInfo 

Innehåller en beskrivning av en tabell. Returneras från Client.GetTableInfo(). 

Fält 

name 

public string name 

Tabellens namn 

flags 

public int flags 

Boolware flaggor för tabellen. Bits betyder:  
• 0x1 – Tabellen indexeras av Boolware  
• 0x70000000 – Tabellens status.  

hitCount 

public int hitCount 

Antal funna rader i aktuellt sökresultat 

recordCount 

public int recordCount 

Totalt antal rader i tabellen (kan vara -1 om okänt). 

Metoder 

Indexed 

 

public bool Indexed() 

 
Indikerar om tabellen indexeras av Boolware. 

Status 

 
public int Status() 

 
Returnerar den här tabellens status. Möjliga värden är:  
• 0 - online  
• 1 - loading  
• 2 - offline  
• 3 - pending  
• 4 - read only 

Tuple 

Innehåller en rad, inläst från underliggande datakälla. Returneras från Client.FetchTuples(). 
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Fält 

docNo 

public int docNo 

Boolwares interna ID för raden. 

score 

public float score 

Poäng, om någon av rankningsmetoderna används. 

columns 

public Column[] columns 

Radens kolumner. 
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Kapitel 8 
 Gränssnitt till PHP 

 
 
Det här kapitlet beskriver stödet för PHP från Boolware, och hur detta kan användas för att 
bygga applikationer. 

Allmänt 

Stödet för Boolware från PHP distribueras som php_boolware.dll (för Windows) och 
php_boolware.so (för Linux).  
 
Oberoende av plattformen, ska Boolware-modulen installeras i PHP:s katalog för "extensions" 
(se ‘extension_dir’ i php.ini). 
 
Ange extension=php_boolware.dll (or .so) i php.ini för att få PHP att ladda stödet för Boolware 
en gång för alla vid start av PHP. Om man inte gör detta, måste alla skript inledas med 
dl("php_boolware.dll") för att ladda stödet för Boolware i PHP. 
 
Eftersom Boolwares php-stöd levereras i form av ett dynamiskt länkbart bibliotek, måste php ha 
behörighet att ladda detta bibliotek. SELinux, Security Enhanced Linux, kan förhindra detta och 
måste därför konfigureras så detta tillåts. 
 
Detta görs i konfigurationsfilen för SELinux: /etc/selinux/config 
 
Växeln SELINUX ska sättas till "permissive", se nedanstående exempel. 
 
# This file controls the state of SELinux on the system. 
# SELINUX= can take one of these three values: 
#       enforcing - SELinux security policy is enforced. 
#       permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing. 
#       disabled - SELinux is fully disabled. 
SELINUX=permissive 
# SELINUXTYPE= type of policy in use. Possible values are: 
#       targeted - Only targeted network daemons are protected. 
#       strict - Full SELinux protection. 
SELINUXTYPE=targeted 
 
Softbool rekommenderar er att sätta ‘display_errors = On’ i php.ini, under utveckling. Detta 
kommer att göra att alla felmeddelanden från Boolware visas tydligt i den skapade HTML-filen. 
Vi rekommenderar också log_errors = On och error_log = c:\temp\phperr.log så att fel loggas. 
 
 

php_boolware 

Innan något annat anrop kan utföras till Boolware, måste en anslutning etableras. Detta görs 
med $link = bw_connect(). Funktionen bw_connect tar två eller tre parametrar, serverdatorns 
namn och sessionens namn och eventuellt anslutningstimeout. Funktionen returnerar en 
anslutning, som förväntas skickas med i alla övriga anrop till Boolware. 

Funktioner 
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bw_add_calc_column 

 
integer bw_add_calc_column(resource connection, string table, string calc_col, string formula) 
 
Skapar en ny, beräknad kolumn i en tabell. 
 
Man kan använda formler för att för att forma nya, virtuella kolumner som beräknas från värden i 
andra kolumner. 
 
Beräknade kolumner kan tas bort med bw_drop_calc_column(). 
 
Parametrar:  
connection  – anslutningens länk, från bw_connect(). 
table           – önskad tabell. 
calc_col      – namnet på den nya, beräknade kolumnen. 
formula       – formel, hur kolumnen ska beräknas. 
 
Returnerar:  
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varning. 
 
 
 

bw_compute_statistics 

 
array bw_compute_statistics(resource connection, string table, string column, integer tiles) 
 
Beräknar statistik för numeriska kolumner. Aktuellt sökresultat utgör beräkningsunderlaget. Info 
om kvartiler, kvintiler etc ingår i svaret (som ’upper’ och ’lower’) Argumentet ’tiles’ styr vad som 
ska beräknas, t ex 4 för kvartiler, 5 för kvintiler osv. Vid fel returneras NULL. 
 
För att erhålla samtliga gränsvärden för en vald grupp skall man använda bw_execute eller 
bw_execute_xml. Execute-kommandot Statistics beskrivs i Kapitel 1 avsnitt "Execute-
kommandon till Boolware". 
 
Resultatet returneras som en array, med följande element: 
 
avg               – Aritmetiskt medelvärde (sum / cnt) 
count           – Antal rader som är icke-null 
lower            – Undre kvartil 
max              – Högsta funna värde 
median         – Medianvärde 
min               – Lägsta funna värde 
mode            – Det vanligaste värdet 
modeCount  – Antal förekomster för det vanligaste värdet 
stddev          – Standard-avvikelse 
sum              – Summan av alla värden 
upper           – Övre kvartil 
variance       – Varians 
 
 
 

bw_connect 

 
resource bw_connect(string server, string session [,connecttimeout]) 
 
Etablerar en anslutning till Boolware, med ett angivet sessions-ID. 
 
Parametrar:  



 289 

server     – namnet eller IP-adress till den dator som är värd för Boolware.  
session   – önskat sessions-ID.  
connecttimeout - om angiven, den maximala tiden för anslutning via socket, i msec 
 
Returnerar:  
En anslutningslänk om det går bra; annars NULL. 
Exempel: 
<?php 

// Anslut till "192.168.1.100" med sessions-ID "My session" 

$link = bw_connect("192.168.1.100", "My session"); 

?> 

 
 

bw_connectexecute 

 
resource bw_connectexecute(string server, string session, string encoding, bool stateless, 
string cmd [,connecttimeout]) 
 
Etablerar en anslutning till Boolware, med ett angivet sessions-ID och utför angivet 
kommmando i cmd. 
 
Om sessName är en tom sträng, kommer Boolware automatiskt att generera ett sessionsnamn, 
annars används sessName som sessionsnamn. 
 
Om encoding sätts till strängen "utf-8" kommer sessionen att var en unicode session annars 
kommer sessionen att vara en session i "ISO-8859-1". 
 
Om stateless sätts till 1, kommer sessionen att kopplas ned och loggas ut automatiskt av 
Boolware server, annars lever sessionen tills bw_disconnect anropas på vanligt sätt. 
 
Parametrar:  
server      – namnet eller IP-adress till den dator som är värd för Boolware.  
session    – önskat sessions-ID.  
Encoding  – önskad encoding, utf-8 eller iso-8859-1 
Stateless   – sätts till 1 ellr 0 
Cmd   – aktuellt kommando 
connecttimeout – om angiven, den maximala tiden för anslutning via socket, i msec 
 
Under avsnitt "Kommandon till Boolware" i kapitel 1 ovan finns en utförlig beskrivning över de 
kommandon som kan utföras med hjälp av bw_connectexecute. 
 
Returnerar:  
Ett svar som en sträng beroende på vilket kommando som har skickats. 
 
 

bw_connectxml 

 
string bw_ connectxml(string server, 
                                      string sessName, 
                                      bool stateless, 
                                      string request [,connecttimeout]) 
 
 
Utför en XML förfrågan med en automatisk anslutning till Boolware server och returnerar svaret 
som XML.  
 
Om sessName är en tom sträng, kommer Boolware automatiskt att generera ett sessionsnamn, 
annars används sessName som sessionsnamn. 
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Om stateless sätts till 1, kommer sessionen att kopplas ned och loggas ut automatiskt av 
Boolware server, annars lever sessionen tills bw_disconnect anropas på vanligt sätt. 
 
Parametrar: 
server     Datornamn eller IP-adress till Boolware server 
sessName  Önskat sessionsnamn 
stateless    Sätts till 1 eller 0 
request     XML förfrågan 
connecttimeout Om angiven, den maximala tiden för anslutning via socket, i msec 
 
Returnerar:  
Ett svar formatterat som ett XML-dokument. 
 

bw_ connectxmlnoresponse 

 
string bw_ connectxmlnoresponse(string server, 
                                                           string sessName, 
                                                           string request [, connecttimeout]) 
 
Utför en XML förfrågan med en automatisk anslutning till Boolware server.  
Om sessName är en tom sträng, kommer Boolware automatiskt att generera ett sessionsnamn, 
annars används sessName som sessionsnamn. 
 
För att hämta framsökt data, skall metoden bw_moveto användas. 
 
Parametrar: 
server     Datornamn eller IP-adress till Boolware server 
sessName  Önskat sessionsnamn 
request     XML förfrågan 
connecttimeout Om angiven, den maximala tiden för anslutning via socket, i msec 
 
Returnerar:  
Noll vid OK 
>0 vid varning 
<0 vid fel 

 
 

bw_databases 

 
array bw_databases(resource connection, integer index) 
 
Returnerar information om en databas. 
 
Parametrar:  
connection  – anslutningens länk, från bw_connect(). 
index           – ordningstal, med början på noll. 
 
Returnerar:  
Resultatet är en array, med följande element: 
 
name     – databasens namn. 
remark  – beskrivande kommentar 
dsn        – "data source name", unik identifikation för denna datakälla. 
status    – databasens status, integer. Se appendix 1. 
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bw_databases_count 

 
integer bw_databases_count(resource connection) 
 
Returnerar antal databaser som registrerats hos Boolware. 
 
Parametrar:  
connection – anslutningens länk, från bw_connect(). 
 
Returnerar:  
Antalet databaser, eller –1 om något går fel. 
 
 

bw_disconnect 

 
integer bw_disconnect(resource connection, bool logout) 
 
Kopplar ner förbindelsen med Boolware, samt avslutar även sessionen om så önskas. 
 
Parametrar:  
Connection – anslutningens länk, från bw_connect(). 
logout  – FALSE för att lämna sessionen så att den kan återanslutas till senare.  
 
Returnerar:  
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varning. 
 
Exempel: 
<?php 

// Koppla ner förbindelsen 

bw_disconnect($link, FALSE); 

?> 

 
 

 

bw_drop_calc_column 

 
integer bw_drop_calc_column(resource connection, string table, string column) 
 
Tar bort en beräknad kolumn. 
 
Parametrar:  
connection  – anslutningens länk, från bw_connect(). 
table           – önskad tabell. 
column       – namnet på den kolumn som ska tas bort. 
 
Returnerar: 
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varning. 
 

bw_error 

 
string bw_error(resource connection) 
 
Returnerar det senaste felmeddelandet från Boolware. 
 
Parametrar:  
connection – anslutningens länk, från bw_connect(). 
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Returnerar:  
Det senaste felmeddelandet. 
 
Exempel: 
<?php 

// Open database, print error on failure 

if ($bw_open($link, "db") != 0) 

   echo bw_error($link); 

?> 

 
 

bw_execute 

 
string bw_execute(resource connection, string cmd) 
 
Utför ett kommando hos Boolware, och returnerar ett svar som en sträng. 
 
Parametrar: 
connection  – anslutningens länk, från bw_connect(). 
Cmd  – kommando till Boolware. Se kapitel 11 i Handbok drift för detaljerad beskrivning 
   av kommandon. 
 
Under avsnitt "Kommandon till Boolware" i kapitel 1 ovan finns en utförlig beskrivning över de 
kommandon som kan utföras med hjälp av Execute. 
 
Returnerar:  
en svarssträng. 
 
Exempel: 
<?php 

// Spara aktuell sökfråga 

printf(bw_execute($link, "savequery name=’MyQuery’ table=’MyTable’")); 

?> 

 
 
 

bw_execute_xml 

 
string bw_execute_xml(resource connection, string request) 
 
Utför en begäran utformad som XML hos Boolware, returnerar svaret som XML. 
 
Parametrar:  
connection  – anslutningens länk, från bw_connect(). 
request       – begäran som XML. Se kapitel 3 för detaljerad beskrivning av hur XML-begäran  
                      kan formatteras för Boolware. 
 
Returnerar:  
ett svar, som ett XML-dokument. 

 

bw_execute_xml_noresponse 

 
int bw_execute_xml_noresponse(resource connection, string request) 
 
Utför en XML begäran till en ansluten Boolware server utan att formatera och returnera ett XML 
dokument. 
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För att hämta framsökt data, skall metoden bw_moveto användas. 
 
Parametrar:  
connection  – anslutningens länk, från bw_connect(). 
request       – begäran som XML.  
 
Returnerar:  
Noll vid OK 
>0 vid varning 
<0 vid fel 

 

bw_fetch_indexword 

 
array bw_fetch_indexword(resource connection [, string table, string column, string seed [, int 
zoom, int type]]) 
 
Läser indexord från Boolware. Parametern ‘seed’ bestämmer varifrån man skall börja listningen. 
 
Parametrar:  
connection  – anslutningens länk, från bw_connect(). 
table   – önskad tabell. 
column  – önskad kolumn. 
seed   – position att börja läsa från (term, termnummer eller indextyp) 
zoom   – endast termer i befintligt sökresultat. 
type   – önskad indextyp. En lista av tillgängliga typer finns i kapitlet "Execute- 
     kommandon i Boolware" och kommandot "indexex". 
 
Parametern 'column' kan förses med ytterligare information: presentationstyp och ordning. Två 
olika presentaionstyper finns: term (skönsvärde), då termerna skall presenteras i alfabetisk 
ordning och count, då man vill ha index presenterat i frekvensordning (antal förekomster). Det 
finns två ordningar: asc (stigande) och desc (fallande). Då ingen ordning har angivits, kommer 
stigande att användas. 

 
I parametern seed kan man ange sub-kommandon, vilka i stort motsvarar parametern type. Det 
finns emeller tid ett sub-kommando, searchterms, som används vid framtagandet av 
sökordsstatistik.  
 
I "Handbok drift" Kapitel 11 "Boolwares sökspråk" kan man läsa mer om Frekvensindex under 
avsnitt "Presentation av Frekvensindex" och under avsnitt "Sökordsstatistik" kan man läsa mer 
om sökordsstatistik. 
 
Returnerar:  
läst term om allt går bra; annars NULL. Termen består av elementen "count" och "value". 
 
Exempel: 
<?php 

$term = bw_fetch_indexword($link, table, column, "seed") 

while ($term) 

   { 

   printf("%d %s\n", $term["count"], $term["value"]); 

   $term = bw_fetch_indexword($link);  

   } 

?> 

 
Viktigt: Efter införandet av funktionen SubZoom version 2.5.0.40, måste kolumnnamn 
innehållande parenteser omges av citationstecken se även Handbok drift kapitel 11 "Boolwares 
sökspråk" avsnitt "Antal träffar fördelade över ett eller flera andra värden (SubZoom)". 
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bw_fetch_keycol 

 
string bw_fetch_keycol(resource connection, string table, string column, integer hitno) 
 
Läser en nyckelkolumn från en viss rad. Nyckelkolumner inbegriper primära och främmande 
nycklar. 
 
Parametrar:  
connection  – anslutningens länk, från bw_connect(). 
table           – önskad tabell. 
column       – kolumnen, måste vara primär eller främmande nyckel. 
hitno           – den rad som ska läsas. Den första funna raden är rad nummer noll. 
 
Returnerar:  
inläst värde om allt gick bra; annars NULL. 
 
Exempel: 
<?php 

// Read all primary keys in current search result 

for ($i = 0; $i < $bw_hitcount($link, "mytable"); $i++) 

   { 

   // Read next primary key (the ID column) 

   $pk = bw_fetch_keycol($link, "mytable", "ID", $i); 

   } 

?> 

 
 

bw_fields 

 
array bw_fields(resource connection, string table, integer index) 
 
Läser information om ett fält. 
 
Parametrar:  
connection  – anslutningens länk, från bw_connect(). 
table           – tabellens namn, eller "@" för att läsa info om inlästa rader. 
index          – ordningstal, med början på noll. 
 
Returnerar:  
Resultatet är en array, med följande element: 
 
name   - fältets namn. 
type   - datatyp, se appendix 1 
actualsize  - funnen storlek på fältet. (inläst rad) 
value   - fältets värde, så som det lästs från datakällan. (inläst rad) 
definedsize  - definierad storlek. 
decimalcount - antal decimaler (för numeriska fält). 
flags   - indexeringsflaggor, se appendix 1 – konstanter och strukturer. 
primarykey  - noll om inte del av primärnyckel, annars ett positivt sekvensnummer. 
flags2  - fler indexeringsegenskaper se appendix 1 
   
OBS!  
Elementet flags2 är alltid 0 om anropad Boolware server version är mindre än 2.6.0.49. 
 

bw_fields_count 

 
integer bw_fields_count(resource connection, string table) 
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Returnerar antalet fält i inlästa rader, eller i en viss tabell. 
 
Parametrar:  
connection  – anslutningens länk, från bw_connect(). 
table           – tabellen, eller ‘@’ för inlästa rader. 
 
Returnerar:  
Antal fält, eller –1 om något går fel. 
 
 
 

bw_get_perf_counters 

 
array bw_get_perf_counters(resource connection) 
 
Läser information om alla prestandaräknarna i Boolware server.  
Tips! För att få en uppfattning av alla räknare som erhålls här, titta i Boolware Manager på 
"Prestanda"-fliken. 
 
Parametrar:  
connection - anslutningens länk, från bw_connect(). 
 
Returnerar:  
Resultatet är en array, med följande element: 
 
numCounters   – antal räknare. 
srvVersion    – Boolware server version. 
srvStarted    – starttid i sekunder sedan 1970-01-01. 
totSessions  – totalt antal sessioner som har varit kopplade till Boolware server. 
numSessions  – antal sessioner just nu kopplade till Boolware servern. 
peakSessions  – högsta antal samtidiga sessioner kopplade till Boolware server. 
execSessions  – antal exekverande sessioner just nu 
peakexecSessions – högsta antal exekverande sessioner. 
errors   – antal fel rapporterade. 
timerStart   – mättidens start i sekunder sedan 1970-01-01. 
timerElapsed  – antal sekunder sedan timerStart. 
numCommands  – antal kommandon hanterade av Boolware server 
 
Räknare "0" – "5" array innehållande följande element: 
counterType   – typ på räknare  
counterName  – beskrivande namn på räknaren  
accumulated  – antal uppdateringar av räknaren  
itemValue   – array innehållande "counterName", "accumulated", "maxValue" och  
       "minValue" för aktuell räknare 
threadTimeValue  – array innehållande "counterName", "accumulated", "maxValue" och  
       "minValue" för aktuell räknare för trådtiden 
wallTimeValue  – array innehållande "counterName", "accumulated", "maxValue" och  
       "minValue" för aktuell räknare för totaltiden 
 
"timerCounter0" – "timerCounter5" array innehållande "countertype", "elapsedTime" och  
     "infoString" där "elapsedTime" är ett värde i millisekunder sedan 
     start av servern. 
 
 

bw_get_query 

 
array bw_get_query(resource connection, string table, integer querynumber) 
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Denna funktion hämtar den begärda frågan ur sökhistoriken. Sökhistoriken speglar vad som 
hänt sedan senaste FIND kommandot. Varje fråga sparas som en "rad" i sökhistoriken.  
Meningen är att man sedan kan "bläddra" mellan de olika frågorna i sökhistoriken och fortsätta 
förfining av sökningen från vilken annan fråga som helst. Se detaljerad beskrivning i 
dokumentationen: Handbok drift.  
 
Funktionen returnerar en array. 
 
Parametrar:  
connection      – anslutningens länk, från bw_connect(). 
table               –  namnet på den aktuella tabellen. 
querynumber  –  numret på den önskade frågan 
Returnerar: 
Resultatet är en array, med följande element: 
retcode             – noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varning. 
total                  – det totala resultatet för denna sök-session. 
intermediate    – resultatet för den begärda frågan. 
query                – den aktuella frågan (se Boolware sökspråk Handbok Drift). 
 
 

bw_get_query_lines 

 
array bw_get_query_lines(resource connection, string table) 
 
Denna funktion hämtar den aktuella sökhistoriken. Sökhistoriken speglar vad som hänt sedan 
senaste FIND kommandot. Varje fråga sparas som en "rad" i sökhistoriken. Meningen är att 
man sedan kan "bläddra" mellan de olika frågorna i sökhistoriken och fortsätta förfining av 
sökningen från vilken annan fråga som helst. Se detaljerad beskrivning i dokumentationen: 
Handbok drift.  
 
Funktionen returnerar: totala antalet "frågor" som ingår i sökhistoriken samt numret på den 
aktuella frågan. 
 
Parametrar:  
connection – anslutningens länk, från bw_connect(). 
table          –  namnet på den aktuella tabellen. 
 
Returnerar: 
Resultatet är en array, med följande element: 
retcode   – noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varning. 
total        – totalt antal frågor i sökhistoriken. 
current    – numret på den aktuella frågan. 
 
 

bw_get_query_time 

 
double bw_get_query_time (resource connection) 
 
Denna funktion returnerar den interna söktiden i Boolware. CPU tiden (total tid minus disk-tid), 
som använts av den senaste sökfrågan (bw_query()).  
 
Parametrar:  
connection – anslutningens länk, från bw_connect(). 
 
Returnerar: 
CPU tid i sekunder för senaste sökfrågan. 
 
Exempel: 
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<?php 

// Anslut, öppna databas and ställ en sökfråga 

$link = bw_connect("192.168.1.100", "My session"); 

bw_open($link, "database"); 

bw_query($link, "table", "find column:a* or s*"); 

 

// Antal funna poster 

$lim = bw_hitcount($link, "table"); 

 

// Skriv ut antal träffar och den interna CPU tiden för senaste frågan 

$elapsed = bw_get_querytime($link); 

printf("<br>%d framsökta poster på %f sekunder.<br>\r\n", $lim, $elapsed); 

?> 

 
 

bw_get_rankmode 

 
integer bw_get_rankmode(resource connection, string table) 
 
Returnerar aktuellt rankläge. Ordningen på framsökta rader påverkas av rankläget. 
 
Parametrar:  
connection  – anslutningens länk, från bw_connect(). 
table           – önskad tabell. 
 
Returnerar:  
rankläge, ett av följande: 
• BNORANK    0 Ingen ranking  
• BOCCRANK    1 Antal förekomster  
• BFREQRANK    2 Förekomster / storlek 
• BSIMRANK    3 Likhet  
• BSORTRANK    4 Stigande sortering  
• BSORTDRANK   5 Fallande sortering 
• BWEIGHTOCCRANK  6 Antal förekomster, viktat  
• BWEIGHTFREQRANK  7 Förekomster / storlek, viktat 
• BEACHTERMOCCRANK 8 Rankning på angiven Term 
• BCUSTOMRANK   9 Skräddarsydd rankning 
• BFUZZYRANK   10 Fuzzy rankning 
 
 

bw_get_setting 

 
array bw_get_setting(resource connection) 
 
Returnerar sessionsinställningar. Använd execute_xml()eller bw_set_settings_xml() för att 
ändra inställningarna. 
 
Parametrar:  
connection – anslutningens länk, från bw_connect(). 
 
Returnerar: 
Resultatet är en array, med följande element: 
 
session_id   – denna sessions ID, se bw_connect(). 
database   – namnet på vald databas, se bw_open() 
auto_trunc   – bool värde för automatisk trunkering. 
prox_gap   – högsta tillåtna avstånd mellan ord (närordssökning) 
prox_order   – true om ordens ordning har betydelse (närordssökning) 
vsm_threshold  – lägsta accepterade poäng för likhetssökningar. 
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bw_get_settings_xml 

 
array bw_get_settings_xml(resource connection) 
 
Denna funktion returnerar de aktuella sessionsinställningar.  
 
Använd execute_xml() eller bw_set_settings_xml() för att ändra inställningarna. 
 
Parametrar:  
connection – anslutningens länk, från bw_connect(). 
 
Returnerar: 
Resultatet är en array, med följande element: 
 
retcode   – noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varning. 
settings   – sessionsinställningarna som en xml-sträng. 
 
En detaljerad beskrivning av denna xml-sträng finns under en särskild rubrik, XML element för 
sessionsinställningar, i denna dokumentation. 
 
 

bw_hitcount 

 
integer bw_hitcount(resource connection, string table) 
 
Returnerar antal funna rader i en viss tabell. 
 
Parametrar:  
Connection – anslutningens länk, från bw_connect(). 
table   – databasens tabell. 
 
Returnerar:  
antal funna rader, eller –1 om fel uppstår. 
 
Exempel: 
<?php 

// Read all tuples in the current search result 

for ($i = 0; $i < $bw_hitcount($link, "mytable"); $i++) 

   { 

   // Move to next record 

   bw_moveto($link, "mytable", $i); 

   } 

?> 

 
 

bw_moveto 

 
integer bw_moveto(resource connection, string table, integer hitno) 
 
Hämtar en rad från datakällan. Efter ett lyckat anrop till bw_moveto(), finns den hämtade raden 
tillgänglig via bw_fields(). 
 
Parametrar:  
connection  – anslutningens länk, från bw_connect(). 
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table           – önskad tabell. 
hitno           – ordningsnumret för den rad som ska läsas. Den första raden har numret noll. 
 
Returnerar:  
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varning. 
 
Exempel: 
<?php 

// Read all tuples in the current search result 

for ($i = 0; $i < $bw_hitcount($link, "mytable"); $i++) 

   { 

   // Move to next record 

   bw_moveto($link, "mytable", $i); 

   } 

?> 

 
 

bw_movetoex 

 
array bw_movetoex(resource connection, string table, integer hitno) 
 
Hämtar en rad från datakällan. Efter ett lyckat anrop till bw_movetoex(), finns den hämtade 
raden tillgänglig via bw_fields(). 
 
Parametrar:  
connection  – anslutningens länk, från bw_connect(). 
table           – önskad tabell. 
hitno           – ordningsnumret för den rad som ska läsas. Den första raden har numret noll. 
 
Returnerar:  
Resultatet returneras som en array, med följande element: 
retcode  – noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varning 
score     – Poäng för aktuell post 
 
Exempel: 
<?php 

// Read all tuples in the current search result 

for ($i = 0; $i < $bw_hitcount($link, "mytable"); $i++) 

   { 

   // Move to next record 

   $res = bw_movetoex($link, "mytable", $i); 

   if ($res[’retcode’] < 0) 

      error(); 

   } 

?> 

 
 

bw_open 

 
integer bw_open(resource connection, string DSN) 
 
Öppnar en databas, gör den "aktuell". 
 
Parametrar:  
connection  – anslutningens länk, från bw_connect(). 
DSN           – Boolware DSN till önskad databas. 
 
Returnerar:  
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varning. 
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Exempel: 
<?php 

// Öppna databas "Companies", visa felmeddelande 

if (bw_open($link, "Companies") != 0) 

   echo bw_error($link); 

?> 

 
 

bw_query 

 
integer bw_query(resource connection, string table, string cmd) 
 
Utför en sökfråga hos Boolware, returnerar antalet funna rader. 
 
Parametrar:  
connection  – anslutningens länk, från bw_connect(). 
table           – tabell som ska sökas (obs, kommandot Global() sätter denna ur spel). 
cmd            – önskad sökfråga till Boolware. Se kapitel 11 i Handbok drift. 
 
Returnerar:  
antal funna rader, eller –1 om fel uppstår. 
 
Exempel: 
<?php 

// Find persons in zip code 12345 with a salary above 100 

$cmd = ‘find zip:"12345" and salary:>100’; 

$count = bw_query($link, "mytable", $cmd); 

?> 

 
 

bw_reconnectifexists 

 
resource  bw_reconnectifexists(string server, string session [, connecttimeout]) 
 
Kopplar befintlig session till Boolware server på önskad maskin.  
 
Parametrar:  
server       – servernamn eller IP adress, där Boolware server exekverar  
session     – namnet på den session som skall ansluta   
connecttimeout – om angiven, den maximala tiden för anslutning via socket, i msec 
 
Boolware Server måste vara startad på en dator i nätverket, som kan nås av klienten, 
innan anslutningen kan utföras. 
 
Parametern ’server’ skall vara datorns namn i nätverket eller dess IP-adress exempelvis  
192.168.0.1. 
 
Observera att klientens dator måste ha tillgång till servern, där Boolware Server är installerad. 
 
Returnerar:  
en anslutningslänk om det går bra, annars NULL 
 
  Exempel: 
  <?php 

  // Återanslut till "192.168.1.100" med sessions-ID "My session" 

  $link = bw_reconnectifexists("192.168.1.100", "My session"); 

  ?> 
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bw_set_error_mode 

 
integer bw_set_error_mode(integer errormode) 
 
Styr hur fel hanteras av denna modul.  
 
Som standard kommer alla allvarliga fel (som t ex när bw_connect() misslyckas eftersom ingen 
server lyssnar) att resultera i att ett felmeddelande skrivs och att skriptet avbryts. Detta kan 
ändras, så att applikationen tar ansvar för att kontrollera returkoder. 
 
Parametrar:  
errormode   – önskat felhanteringsläge. En av följande: 
   1 – skriv felmeddelande och avbryt skriptet (standard). E_ERROR 
   2 – skriv felmeddelande, men avbryt inte skriptet. E_WARNING 
   8 – skriv inte felmeddelande och avbryt inte skriptet. E_NOTICE. 
 
Returnerar:  
Nytt ’errormode’; eller NULL om fel uppstod. 
 
 

bw_set_fetch_size 

 
integer bw_set_fetch_size(resource connection, integer fetch_size[, integer maxchars]) 
 
När en applikation ska läsa rader är det oftast mer effektivt att passa på att hämta mer än 
endast en rad per nätverksanrop till Boolware. 
 
Var observant på att allt för höga värden kan motverka sitt syfte, göra att prestanda sjunker. Ett 
lämpligt värde är ofta kring 50. 
 
För att ytterligare förbättra prestanda finns det möjlighet att tillföra ytterligare en parameter, 
maxChars, vilken anger maximalt antal tecken som skickas för varje kolumn. Detta är speciellt 
användbart, då man endast vill visa en liten del av en stor text-kolumn. OBS om denna 
parameter inte anges kommer hela innehållet i samtliga kolumner att skickas. 
 
Parametrar:  
connection – anslutningens länk, från bw_connect(). 
fetch_size – antal rader som ska hämtas per nätverksanrop.  
maxchars – max antal tecken från varje kolumn (behöver ej anges) 
 
Returnerar:  
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varning. 
 
Exempel: 
<?php 

bw_set_fetch_size($link, 50); 

// Read all tuples in the current search result 

for ($i = 0; $i < $bw_hitcount($link, "mytable"); $i++) 

   { 

   // Move to next record 

   bw_moveto($link, "mytable", $i); 

   } 

bw_set_fetch_size(1); 

?> 

 
 

bw_set_rankmode 

 
integer bw_set_rankmode(resource connection, string table, integer rankmode) 
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Väljer rankläge. Ordningen på framsökta rader påverkas av rankläget. 
 
Parametrar:  
connection – anslutningens länk, från bw_connect(). 
table          – önskad tabell. 
rankmode – se bw_get_rankmode() på föregående sida. 
 
Returnerar:  
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varning. 
 
 

bw_set_select_cols 

 
integer bw_set_select_cols(resource connection, string columns) 
 
Styr vilka kolumner som ska läsas från datakällan, vid varje anrop till bw_moveto().  
 
Parametrar:  
connection  – anslutningens länk, från bw_connect(). 
columns     – de kolumner som ska läsas, en komma-separerad lista. Används som SQL, så  
     en asterisk (*) betyder "alla kolumner". 
 
Returnerar:  
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varning. 
 
Exempel: 
<?php 

bw_set_select_cols($link, "ID, Name, Phone"); 

// Read all tuples in the current search result 

for ($i = 0; $i < $bw_hitcount($link, "mytable"); $i++) 

   { 

   // Move to next record 

   bw_moveto($link, "mytable", $i); 

   } 

?> 

 
 

bw_set_settings_xml 

 
integer bw_set_settings_xml(resource connection, string settings) 
 
Denna funktion sätter om de aktuella sessionsinställningarna. 
 
Använd bw_get_setting() eller bw_get_settings_xml() för att se de aktuella 
sessionsinställningarna. 
 
Parametern settings är en xml-sträng som beskriver de önskade sessionsinställningarna. 
Utseendet på denna sträng beskrivs i detalj under rubriken, XML element för 
sessionsinställningar, i denna dokumentation.  
 
Parametrar:  
connection  –  anslutningens länk, från bw_connect(). 
settings       –  de aktuella sessionsinställningarna man vill ändra till. 
 
Returnerar: 
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varning. 
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bw_sort_result 

 
integer bw_sort_result(resource connection, string table, string expression) 
 
Sorterar framsökta rader.  
 
Parametern expression anges på följande format: kolumn följd av ’ASC’, stigande, eller ’DESC’, 
fallande samt emptydata=first/last. Flera kolumner separeras med komma.  
 
 
Om första kolumnen man sorterar på, är indexerad som stäng eller numeriskt, kan man 
specificera antalet poster man vill sortera. Antalet specificeras efter sorteringsordningen 
(kolumn desc:100). 
 
Standardordningen är stigande (’ASC’) och kan utelämnas. Standardvärdet för emptydata är 
last och kan utelämnas. 
 
Se mer detaljerad beskrivning och exempel i kapitel 2 "API beskrivning" avsnitt BCSort() ovan. 
 
Parametrar:  
connection  – anslutningens länk, från bw_connect(). 
table   – önskad tabell. 
expression  – sorteringsuttrycket 
 
expression syntax: 
 
<colname> [asc/desc[:nn]] [emptydata=’first/last’] [sortalias=’col1, col2’] [,] 

där : 
 
colname kolumnamnet att sortera på 
optional: 
asc/desc  stigande eller fallande; default är stigande 
:nn  sorter de första nn tuplarna för varje anrop 
emptydata first/last sätt en fiktivt sorteringsordning om det inte finns data 
                   first anger att det fiktiva sorteringsvärdet ska sorteras på ascii värdet 0 
                   last anger att det fiktiva sorteringsvärdet ska sorteras på ascii värdet 255 
  default är last 
sortalias om det inte finns data i angiven colname kan annan kolumn anges för att hämta  
  data för sortering. 
  Upp till 5, komma separerade, sorteringsaliaskolumner kan anges dvs. om col1 inte  
  innehåller data prova med nästa kolumn col2 etc. 
  Om kolumnnamnet kräver citationstecken måste dubbla citationstecken anges om  
  samma citationstecken anges som innesluter sortaliasuttrycket. Ex. 
  sortalias=""Col 1", "Col 2"" 

  sortalias="’Col 1’, ‘Col 2’" 

 
,  separerar multipla sortkolumner 
 
Returnerar:  
noll om allt gick bra; annars en negativ felkod eller en positiv varning. 
 
 

bw_tables 

 
array bw_tables(resource connection, integer index) 
 eller 
array bw_tables(resource connection, 0, string tableName) 
 
Läser information om en tabell via ordningsnummer eller via tabellnamn. 
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Parametrar:  
connection - anslutningens länk, från bw_connect(). 
index   - ordningstal, med början på noll. 
 eller 
connection - anslutningens länk, från bw_connect(). 
0   - integer noll 
tableName - tabellnamn 
 
 
Returnerar:  
Resultatet är en array, med följande element: 
 
name   – tabellens namn. 
recordcount  – antal rader i tabellen. –1 om datakällan inte klarar detta. 
hitcount   – antal funna rader i aktuellt sökresultat. 
indexed   – icke-noll om tabellen indexeras av Boolware. 
status   – tabellens status, se appendix 1. 
fieldcount   – antal fält i tabellen. 
 
 

bw_tables_count 

 
integer bw_tables_count(resource connection) 
 
Returnerar antal tabeller i aktuell databas. 
 
Parametrar:  
connection – anslutningens länk, från bw_connect(). 
 
Returnerar:  
Antalet tabeller, eller –1 i händelse av fel. 
 
 

bw_version 

 
string bw_version(resource connection) 
 
Returnerar en sträng som innehåller versionsinformation för Boolware, till exempel: 
Boolware server version : 2.3.0.0. 
 
Parametrar:  
connection – anslutningens länk, från bw_connect(). 
 
Returnerar:  
Versionen, eller NULL om något går fel. 
 
Exempel: 
<?php 

// Show Boolware version 

echo bw_version($link); 

?> 
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Exempel 

Ett litet exempel hur gränssnittet mot PHP kan användas i samband med Boolware. 
I exemplet framgår hur man ställer en enkel fråga i en kolumn som ingår i en tabell i en databas. 
 
Följande steg skall utföras: 
1. Anslut till Boolware; skriv ut versions information 
2. Lista alla Databaser, Tabller and Kolumner 
3. Öppna den första Databasen 
4. Ställ en fråga i  första Kolumnen i första Tabellen i den öppnade Databasen 
5. Hämta de första 20 raderna ur det framsökta resultatet 
6. Loop för rader; skriv ut kolumnrubriker och kolumndata 
7. Koppla ner från Boolware 
 
Följande kod kan användas för att utföra ovanstående: 
 
<html> 

<head> 

<title>Boolware PHP test page</title> 

</head> 

 

<body> 

  <font name=Arial size=2> 

 

<?php 

 

  phpinfo(); 

 

  // Connect with Boolware, show version info 

  $link = bw_connect("127.0.0.1", "SessionID"); 

 

  printf("<b>Boolware version:</b> %s<br>\r\n", bw_version($link)); 

  printf("<b>Databases:</b> %d<br><br>\r\n", bw_databases_count($link)); 

 

  // 

  // List all databases, tables and columns 

  // 

  for ($i = 0; $i < bw_databases_count($link); $i++) 

    { 

    $DB = bw_databases($link, $i); 

    if ($DB["status"] == 0) 

      { 

      bw_open($link, $DB["dsn"]); 

 

      printf("<b>Name:</b> %s - <b>DSN:</b> %s - <b>Remark:</b> %s -    

              <b>Status:</b> %d",  

              $DB["name"], $DB["dsn"], $DB["remark"], $DB["status"]); 

      printf(" - <b>No. tables:</b> %d<br>", bw_tables_count($link)); 

      for($j = 0; $j < bw_tables_count($link); $j++) 

        { 

        $Table = bw_tables($link, $j); 

        printf("\r\n<br><b>Table:</b> %s - <b>Records:</b> %d",    

               $Table["name"], $Table["recordcount"]); 

        printf("<br><b>Columns:</b> (name, type, size)"); 

        for ($k = 0; $k < $Table["fieldcount"]; $k++) 

          { 

          $Field = bw_fields($link, $Table["name"], $k); 

          printf("<br>%s - %d - %d", $Field["name"], $Field["type"],  

          $Field["definedsize"]); 

          } 

        echo "<br><br>"; 

        } 

      } 

    } 
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  // 

  // Open the first database 

  // 

  $DB = bw_databases($link, 0); 

  bw_open($link, $DB["dsn"]); 

   

  // 

  // Query the first column in the first table 

  //  

  $Table = bw_tables($link, 0); 

  $Field = bw_fields($link, $Table["name"], 0); 

  $cmd = sprintf("find [%s]:*", $Field["name"]); 

 

  bw_query($link, $Table["name"], $cmd);  //  

  $lim = bw_hitcount($link, $Table["name"]); 

  printf("<br>Records found: %d<br>\r\n", $lim); 

   

  // 

  // Fetch the first 20 tuples of the result 

  // 

  if ($lim  > 20) 

    $lim = 20; 

  bw_set_fetch_size($link, 20); 

  bw_set_select_cols($link, "*"); 

   

  echo "<table border=1 font=Arial size=2>\r\n"; 

 

  // 

  // Tuple loop 

  // 

  for ($r = 0; $r < $lim; $r++) 

    { 

    bw_moveto($link, $Table["name"], $r); 

    if ($r == 0) 

      { 

      //  

      // Print column headers 

      // 

      echo "<tr>\r\n"; 

      for ($i = 0; $i < bw_fields_count($link, "@"); $i++) 

        { 

        $field = bw_fields($link, "@", $i); 

      printf("<td><b>%s</b></td>\r\n", $field["name"]); 

        } 

      echo "</tr>\r\n"; 

      } 

     

    // 

    // Print column data 

    // 

    echo "<tr>\r\n"; 

    for ($i = 0; $i < bw_fields_count($link, "@"); $i++) 

      { 

      $field = bw_fields($link, "@", $i); 

      printf("<td>%s</td>\r\n", $field["value"]); 

      } 

    echo "</tr>\r\n"; 

    } 

 

  echo "</table>"; 

  echo "Calling disconnect"; 

  bw_disconnect($link, 1); 

 

?> 

 

  </font> 

</body> 

</html> 
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Kapitel 9 
 Boolware xml klient 

 
 
Den här klienten innehåller fem funktioner; BCXmlOpen, BCXmlVersion, BCXmlRequest, 
BCXmlGetErrorMsg och BCXmlClose, definierade i filen xmlclient.h 
 
Det är viktigt att vara familjär med Boolwares xml-förfrågningar- och xml-svarselement, för att 
kunna konstruera XML förfrågningar och tolka XML-svaren. 
 
Se Kapitel 3  "XML API" för detaljer angående Boolware XML element. 
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BCXmlOpen() 

BWHANDLE BCXmlOpen(char *srv, char *sessName) 
 
Skapar en förbindelse med Boolware på angiven server, srv, med angivet sessionsnamn, 
sessName. 
 
Parametrar: 
 char *srv  IP-adressen till Boolware [IN] 
 char *sessName sessionsnamn; frivillig [IN] 
 
Denna funktion etablerar en förbindelse med Boolware på angiven IP-adress. Om 
sessionsnamn är angivet kommer detta att bli identifikationen på denna session i Boolware. Om 
den utelämnas kommer ett unikt namn att genereras av Boolware. Namnet kan hämtas från alla 
xml-svar från Boolware i elementet <session>session name</session>. 
 
Denna funktion returnerar ett handtag till ett internt minnesblock som skall skickas med till alla 
andra funktioner som gäller för denna förbindelse. 
 
Returnerar: 
 != 0 handtag till internt minnesblock som ska skickas till alla andra  
  funktioner för denna session. Detta handtag refereras i detta  
  dokument som sessionshandtag och variabelnamn 
  bwHandle 
 0 vid fel (OBS; returvärde NOLL är ett fel) 
 
 
Exempel: 
 
Anslut till Boolware på serveradress 192.168.1.100, inget angivet sessionsnamn. 
BWHANDLE bwHandle = 0; 

 

if((bwHandle = BCXmlOpen("192.168.1.100","")) == 0) 

 …handle error 

else 

 printf("A connection to Boolware is established OK\n"); 
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BCXmlReopen() 

BWHANDLE BCXmlReopen(char *srv, int sessName) 
 
Skapar en förbindelse med Boolware på angiven server, srv, med angiven sessionnamn, 
sessName.  
 
Parametrar: 
   char *srv                 IP-adress till Boolware [IN] 
   char *sessName     sessionsnamn som skall återanslutas [IN] 
 
Denna funktion återansluter en förbindelse med Boolware på angiven IP-adress med angivet 
sessionsnamn. 
 
Denna funktion returnerar ett handtag till ett internt minnesblock som skall skickas med till alla 
andra funktioner som gäller för denna förbindelse. 
 
Returnerar: 
  !=0   handtag till internt minnesblock som skall skickas till alla andra funktioner för denna    
          session. Detta handtag refereras i detta dokument som sessionshandtag och  
          variabelnamn bwHandle 
     0   vid fel (OBS; returvärde NOLL är ett fel) 
 
 
Exempel: 
 
Återanslut sessionen "Bob" till Boolware på serveradress "192.168.1.100". 
 
BWHANDLE bwHandle = 0; 

 

if((bwHandle = BCXmlReopen("192.168.1.100", "Bob")) == 0) 

   ...hantera fel 

else 

    printf("A connection to Boolware is established OK\n"); 
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BCXmlVersion() 

int BCXmlVersion(char *buff, int buffsz) 
 
Hämta en sträng med versionsinformation av BCXmlClient. 
 
Paramtrar: 
 char *buff buffer att lagra versionssträngen 
 int buffsz storlek på buffer i bytes 
 
Exempel: 
 
Hämta versionssträng. 
 
char buffer[256];  /* Response buffer */ 

int rc; 

rc = BCXmlVersion(buffer, sizeof(buffer)); 

printf("Version: %s\n", buffer); 
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BCXmlRequest() 

int BCXmlRequest(BWHANDLE bwHandle, char *req, char *resp, int respsz, int httpHeader) 
 
Skicka en xml-förfrågan och tag emot ett xml-svar från Boolware server 
 
Parametrar: 
 BWHANDLE bwHandle sessionshandtag [IN] 
 char *req   buffer innehållande xml-förfrågan [IN] 
     om satt till NULL; ingen förfrågan kommer att skickas 
 char *resp   buffer att lagra svaret från Boolware server [OUT] 
     om satt till NULL; inget svar kopieras 
 int respsz   storlek på svarsbuffer i bytes [IN] 
 int httpHeader  om skild från 0 en "http header" produceras [IN] 
 
Denna funktion ska användas för att skicka och ta emot xml förfrågningar till Boolware. 
 
Returns: 
 >= 0 storleken på svaret 
 < 0 kommunikationfel till Boolware eller minnesallokeringsproblem 
  om returvärdet är BEBUFFERTOOSMALL är svarsbuffern för liten 
 
Att sätta svarsbuffern, resp, till NULL ger möjlighet att erhålla storleken på xml-svaret. Storleken 
på svaret kan vara ganska stort, många KB  data, och en buffer som är tillräckligt stor måste 
allokeras innan svaret kan hämtas. Svaret är sparat i klienten efter en förfrågan och kan hämtas 
med ett andra anrop till BCXmlRequest och ange parametern req till NULL. Klienten kommer 
inte att anropa Boolware server en andra gång med förfrågan om förfrågan är satt till NULL. Om 
funktionen anropas två gånger för att erhålla svaret måste värdet på variabeln httpHeader 
behållas. 
 
Om storleken på förfrågan är känd anropa BCXmlRequest med tillräckligt stor svarsbuffer. 
 
Om httpHeader är skild från 0 och förfrågen, req, inleds med en "http header" kommer klienten 
att spara denna och prefixera XML svaret med densamma "Content-Length" meddelandet 
kommer att modifieras med korrekt längd. Om ingen "http header" angiven kommer en "http-
header" att bli skapad innehållande "Content-Length" och "Content-Type". 
 
Exempel 1: 
Här vet du storleken på xml-svaret. 
 
char buffer[4096];  /* Response buffer */ 

int rc; 

if((rc = BCXmlRequest(bwHandle, req, buffer, 4096, 1)) < 0) 

 …handle error; 

else 

 printf("Respons: %s\n", buffer); 

 

 
  
Exempel 2: 
Här vet du inte storleken på xml-svaret. 
 
char buffer;  / Response buffer */ 

int rc, buffsz; 

if((rc = BCXmlRequest(bwHandle, req, NULL, 0, 1)) > 0) 

 { 

 buffsz = rc; 

 buffer = (char *)malloc(buffsz); 

 if((rc = BCXmlRequest(bwHandle, NULL, buffer, buffersz, 1)) < 0) 

  …handle error 

 else 

  printf("Response: %s\n",buffer); 
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 free(buffer); /* Free allocated buffer */ 

 } 

else 

 …handle error; 
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BCXmlGetErrorMsg() 

int BWXmlGetErrorMsg(BWHANDLE bwHandle, char *buff, int buffsz) 
Vid fel kan information om felet hämtas. 
Parametrar: 
 BWHADNLE bwHandle sessionshantag [IN]  
 char *buff   buffer att lagra felmeddelande i [OUT] 
 int buffsz   storleken på buffer i bytes [IN] 
 
Exempel: 
Hämta felmeddelande. 
char buffer[256];  /* Response buffer */ 

int rc; 

rc = BCXmlGetErrorMsg(bwHandle, buffer, sizeof(buffer)); 

printf("Error: %s\n", buffer); 
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BCXmlClose() 

int BCXmlClose (BWHANDLE bwHandle, int logout) 
 
Stäng en förbindelse förknippad med sessionshandtaget erhållet från funktionen BCXmlOpen. 
 
Parametrar: 
 BWHANDLE bwHandle sessionshandtag [IN]  
 int logout   avsluta sessionen i Boolware [IN] 
 
 
Denna funktion stänger förbindelsen till Boolware server och friar allokerat minne för detta 
sessionhandtag. 
 
Efter anrop till denna funktion kan sessionshandtaget inte användas mer. 
 
Returnerar: 
 0  upon success 
 -1  upon error 
 
Exempel 1: 
Stäng förbindelse och fria allokerat minne förknippat med ett sessionshandtag. 
 
Parametern logout är satt här till 0; indikerar att sessionen lever kvar i Boolware server och 
kommer att loggas ut på tid. 
 
BCXmlClose(bwHandle, 0); 

bwHandle = 0; 

 
 
Exempel 2: 
Stäng förbindelse och fria allokerat minne förknippat med ett sessionshandtag. 
 
Parametern logout är satt här till 1; indikerar att sessionen loggas ut direkt ur Boolware server. 
 
BCXmlClose(bwHandle, 1); 

bwHandle = 0; 

 
 

Programexempel 

 
Här är ett komplett programexempel. I detta exempel finns det i Boolware en databas, (DSN), 
innehållande en tabell med företagsinformation om alla svenska företag. 
 
Databasnamnet är "Företag" och tabellnamnet är också "Företag". 
 
Vi söker fram alla företag som har ortangivelse Malmö och har antal anställda större än 20. Vi 
vill hämta kolumndata rörande företagsnamn, organisationsnummer, ort och postadress. Vi vill 
hämta de 10 första framsökta posterna med max 50 bytes med data från varje kolumn. 
Vi vill även prefixera svaret med en "http header". 
 
int main(int argc, char **argv) 

{ 

BWHANDLE bwHandle = 0; 

int buffersz, rc; 

char *buffer, msg[256]; 

char *req = " <?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?> \ 

     <SoftboolXML_requests> \ 

   <SoftboolXML_request type=\"query\"> \ 

  <open_session name=\"\" queryhistory=\"0\"/> \ 
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   <database name=\"Företag\"/> \ 

   <table name=\"Företag\"/> \ 

   <query> FIND  Ort:malmö and \"Antal anställda\":>20</query> \ 

   <response type=\"\" href=\"\" queryhistory=\"1\"> \ 

   <sort expression=\"\"/> \ 

   <records from=\"1\" count=\"10\" maxchars=\"50\"> \ 

   <field name=\"Företagsnamn\"/> \ 

   <field name=\"Org.nr\"/> \ 

   <field name=\"Ort\"/> \ 

   <field name=\"Postnummer\"/> \ 

   </records> \ 

   </response> \ 

      </SoftboolXML_request> 

 </SoftboolXML_requests>"; 

if((bwHandle = BCXmlOpen("192.168.1.103", "")) != 0) 

 { 

 if((rc = BCXmlRequest(bwHandle, req, NULL, 0, 1)) > 0) 

  { 

  buffersz = rc; 

  buffer = (char*)malloc(buffersz); 

  if((rc = BCXmlRequest(bwHandle, NULL, buffer, buffersz, 1)) > 0) 

   printf("%s", buffer); 

  } 

 } 

else 

 { 

 // Get error message 

 BCXmlGetErrorMsg(bwHandle, msg, sizeof(msg)); 

 printf("Error:%s\n", msg); 

 } 

 

// Close connection 

BCXmlClose(bwHandle, 1); 

Return 0; 

} 

  

Svaret från detta kommando är: Inga fel/varningar 

Content-Length: 2374 

Content-Type: text/html 

 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 

<SoftboolXML_responses> 

<SoftboolXML_response type="query" error_code="0" flowexit=""> 

<session>0000006767</session> 

<records total="28" from="1" to="10" rank="no rank"> 

<record score="1.000"> 

<field name="Företagsnamn">Stållinjestans Laserform AB</field> 

<field name="Org.nr">556107-6539</field> 

<field name="Ort">MALMÖ</field> 

<field name="Postnummer">212 28</field> 

</record> 

<record score="1.000"> 

<field name="Företagsnamn">Sigma Cadsupport AB</field> 

<field name="Org.nr">556348-5621</field> 

<field name="Ort">MALMÖ</field> 

<field name="Postnummer">212 11</field> 

</record> 

<record score="1.000"> 

<field name="Företagsnamn">Malmö Yrkeskläder AB</field> 

<field name="Org.nr">556094-0297</field> 

<field name="Ort">MALMÖ</field> 

<field name="Postnummer">200 39</field> 

</record> 

<record score="1.000"> 

<field name="Företagsnamn">Malmö Flygfraktterminal AB</field> 

<field name="Org.nr">556061-7051</field> 

<field name="Ort">MALMÖ</field> 

<field name="Postnummer">213 76</field> 
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</record> 

<record score="1.000"> 

<field name="Företagsnamn">Målvac AB</field> 

<field name="Org.nr">556402-6820</field> 

<field name="Ort">MALMÖ</field> 

<field name="Postnummer">211 20</field> 

</record> 

<record score="1.000"> 

<field name="Företagsnamn">Mmc Malmö AB</field> 

<field name="Org.nr">556300-2848</field> 

<field name="Ort">MALMÖ</field> 

<field name="Postnummer">213 75</field> 

</record> 

<record score="1.000"> 

<field name="Företagsnamn">La Perle Coiffure AB</field> 

<field name="Org.nr">556298-9540</field> 

<field name="Ort">MALMÖ</field> 

<field name="Postnummer">200 39</field> 

</record> 

<record score="1.000"> 

<field name="Företagsnamn">L.G. Fredriksson International AB</field> 

<field name="Org.nr">556059-0498</field> 

<field name="Ort">MALMÖ</field> 

<field name="Postnummer">201 21</field> 

</record> 

<record score="1.000"> 

<field name="Företagsnamn">KB Klimatbyrån AB</field> 

<field name="Org.nr">556478-8429</field> 

<field name="Ort">MALMÖ</field> 

<field name="Postnummer">213 77</field> 

</record> 

<record score="1.000"> 

<field name="Företagsnamn">Kartongfabrikerna Arnell &amp; Co AB</field 

<field name="Org.nr">556218-6139</field> 

<field name="Ort">MALMÖ</field> 

<field name="Postnummer">200 39</field> 

</record> 

</records> 

<queryhistory total="0"> 

</queryhistory> 

</SoftboolXML_response> 

</SoftboolXML_responses> 

 

Felhantering 

 
Xmlclienten kan returnera olika typer av fel och dessa är definierade i filen xmlclient.h. 
 
Alla fel som rapporteras från ovanstående funktioner är allvarliga utom 
BEBUFFERTOOSMALL. Detta kan erhållas från funktionen BCXmlRequest() och innebär att 
svarsbuffern som skickats med är för liten.  
 
Andra fel och varningar som hör samman med xml-förfrågningarna är inbakade i xml-svaren. 
Elementattributet error_code är satt till positivt värde för varningar eller negativt värde för fel; 
 
<SoftboolXML_response type="query" error_code="0" flowexit="">  

 
och ett klartextmeddelande finns inom elementet <warning> eller <error> beroende på positiva 
eller negativa värden på error_code. Varnings och felkoder finns deklarerade i filen softbool.h  i 
client katalogen på CD-skivan. 
 
Exempel 
Syntaxfel i sökfrågan; det fattas en högerparentes. 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 
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<SoftboolXML_responses>  

<SoftboolXML_response type="query" error_code="-103" flowexit="" > 

<session>0000000002</session> 

<error>Right parenthesis expected</error> 

</SoftboolXML_response>   

</SoftboolXML_responses> 

 

Exempel 
En varning; extra synonymer som har använts i sökningen på Malmö. 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 

<SoftboolXML_responses> 

<SoftboolXML_response type="query" error_code="103" flowexit=""> 

<session>0000000005</session> 

<warning warning_code="103">The following Synonyms have been searched for: 

MALMÖ, SKANÖR, YSTAD</warning> 

….. 

</SoftboolXML_response>   

</SoftboolXML_responses>   
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Kapitel 10 
 Insticksmoduler 

 
 
Det här kapitlet beskriver hur man skriver och implementerar insticksmoduler för Boolware. 

Allmänt 

Insticksmoduler kan användas för att "utifrån" påverka det som händer i ett program.  
 
En insticksmodul för Boolware skall vara skriven som en DLL (eller .so i Linux) och måste ha 
stöd för återhoppsfunktioner (callback:s). 
 
Boolware är ett multi-trådat, trådsäkert program. Detta innebär att flera samtidiga exekveringar 
kan pågå samtidigt, t ex att femtio användare ställer sökfrågor samtidigt. Därför ställs vissa krav 
på hur en insticksmodul programmeras för att vara trådsäker. Det viktigaste kravet är att en 
insticksmodul inte får använda globala variabler, åtminstone inte utan att synkronisera dessa 
med hjälp av lås. Se fältet ’usr1’ i parameterblocket från Boolware, som beskrivs nedan. 
  
OBS! Programmeringsfel i en insticksmodul kan göra Boolware instabilt. Detta beror på att en 
insticksmodul implementeras som en .dll/.so-fil, och därför exekverar i samma adressutrymme 
som Boolware av prestandaskäl. 
 
För närvarande finns det fyra olika typer av insticksmoduler i Boolware:  
 
e01 – används för skräddarsydd indexering 
e02 – används för skräddarsydd scoring 
e03 – används för skräddarsydd fonetisering 
e04 – används för dynamisk ranking av sökresultat 

Registrering av insticksmoduler 

Alla insticksmoduler (.dll/.so) skall finnas i samma katalog som Boolware server. Observera att 
Boolware måste startas när en insticksmodul läggs till respektive tas bort ur denna katalog.  

Skräddarsydd indexering (e01) 

 
Namnsättningen av en insticksmodul för indexering skall vara: e01.namn.dll/so. Exempel på ett 
korrekt namn är: e01.egnatermer.dll för Windows. 
 
Med hjälp av Boolware Manager kan man sedan se vilka insticksmoduler som finns och välja 
bland dem. För skräddarsydd indexering kan man välja att använda funktionen på databas-, 
tabell- eller kolumnnivå. 
 
Se även hjälpen i Boolware manager. 
 
När en insticksmodul väljs i skapar Boolware en .conf-fil i Boolware:s databas-katalog.  
 
Genom att styra namnsättningen av dessa filer kan Boolware avgöra var insticksmodulerna har 
kopplats in.   

  



 319 

Exempel:  
 
Om insticksmodulen "e01.split.dll" kopplas till kolumnen Name i tabellen Company, så kommer 
Boolware skapa en .conf-fil med namnet "db.Company.Name.e01.conf".  
 
Denna fil innehåller: 
 
[hooks] 

1=Split 

 

[Split] 

OnlySearch=0 

 
Flera insticksmoduler  kan kopplas till samma kolumn.  
 
Exempel:  
 
Om insticksmodulen  "e01.shrink.dll" kopplas till samma kolumn som redan har "Split" 
inkopplad, skriver Boolware ytterligare registreringsinfo i samma conf-fil 
 
[hooks] 

1=Split 

2=Shrink 

 

[Split] 

OnlySearch=0 

 

[Shrink] 

Seps=& and og och et 

Before=1 

After=1 

OnlySearch=0 

 

Parametrar för en insticksmodul  

 
Om en insticksmodul behöver parameterstyras (t ex namn på filer, sökvägar etc.), finns det stöd 
för detta via en standarddialog i Boolware Manager.  
 
Parametrar lagras i .conf-filer kopplade till respektive kolumn. Namnsättningen av conf-filer 
sköts automatiskt av Boolware, på liknande sätt som teckentabellsfiler. Parametrar för en viss 
insticksmodul lagras i en sektion med insticksmodulens namn. Se ovan (Split och Shrink). 

Skräddarsydd scoring (e02) 

 
Namnsättningen av en skräddarsydd funktion för scoring skall vara: e02.namn.dll/so. Exempel 
på ett korrekt namn är: e02.egenscoring.dll för Windows. 
 
Den skräddarsydda "scoringen" anropas, då man i <scoring> elementet angivit custom="namn 
på skräddarsydd funktion". 
 

Skräddarsydd fontetisering (e03) 

 
Namnsättningen av en skräddarsydd funktion för fonetisering skall vara: e03.namn.dll/so. 
Exempel på ett korrekt namn för Windows är: e03.egenfonetisering.dll. 
 
Med hjälp av Boolware Manager väljer man vilka fält som ska använda den skräddarsydda 
fonetiseringen. 
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Den skräddarsydda "fonetiseringen" anropas, då man söker med underkommandot sound i ett 
fält som i Boolware Manager har konfigurerats för att använda skräddarsydd fonetisering. 

 

Skräddarsydd ranking (e04) 

 
Namnsättningen av en insticksmodul för skräddarsydda ranking skall vara: e04.namn.dll/so. 
Exempel på ett korrekt namn för Windows är: e04.egenranking.dll. 
 
Den skräddarsydda rankningen anropas, då man i < resultset> elementet angivit 
customrankexit="egenranking" (namn på insticksmodulen utan typ prefix och filextension).  

API för Instickmoduler 

Beroende på vilken typ av insticksmodul man ska utveckla använder man olika API:er.  
Insticksmoduler av typen e04 använder sig av ett nyare API som beskrivs i slutet av detta 
kapiel.  
 
Tillsammans med Boolware-distributionen levereras kompletta källkodsexempel för två 
insticksmoduler för indexering (e01), "Split" och "Shrink" samt källkodsexempel för en 
insticksmodul för customrank (e04). 

GetInfo() 

Denna funktion används för insticksmoduler av typen e01, e02 och e03. Funktionen anropas av 
Boolware vid initiering av en insticksmodul och förser Boolware server med information vad 
insticksmodulen gör, och vilken version av insticks-API:et den är programmerad för.  
 
Info om vad insticksmodulen gör används av Boolware Manager när den presenterar tillgängliga 
insticksmoduler . Versionsinformationen används av kommande versioner av Boolware för att 
avgöra vilken nivå av API:stöd som en viss insticksmodul är kodad för (kompatibilitet med 
kommande versioner). 
 
Exempel: 
 
/** 

 * Returns info about this plugin back to Boolware. 

 *  

 * @param hostVer – I - Boolware version in MM.II.RR.CC format, 

 *            where MM is Major version, II is Minor version,  

 *            RR is Release number and CC is Correction number. 

 * @param name – O – name of this plugin, for example "split" 

 * @param nameSz – I – size of name area, in bytes 

 * @param version – O – version of this plugin, in MM.II format 

 * @param versionSz – I – size of version area, in bytes 

 * @param info – O – A line of descriptive text 

 * @param infoSz – I – size of info area, in bytes 

 * @param param – Parameter description strings 

 * 

 * @return zero if OK, else module will not be used by Boolware. 

 */ 

 

static char *paramDef[] = {"Seps", "& OCH OG AND",  

                    "Before", "1", 

                    "After", "1",  

                    NULL}; 

 

int GetInfo(char *hostVer, char *name, int nameSz,  

                           char *version, int versionSz,  

                           char *info, int infoSz, 

                           char *param[]) 

{ 
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   // Save Boolware version, return name, version and info 

   safecpy(bwVersion, hostVer, sizeof(hostVersion)); 

   safecpy(name, "Split", nameSz); 

   safecpy(version, "01.01", versionSz); 

   safecpy(info, "Splits letters and digits, for example SL500 " \ 

                 "becomes two words: SL 500", infoSz); 

   param = (char) paramDef; 

   return 0; 

} 

 
 

Execute() 

 
Denna funktion används för skräddarsydd indexering (e01). Funktionen anropas av Boolware 
server för att plocka ut olika varianter av indexord (söktermer) ur en text. Den förses av 
Boolware server med information om i vilket sammanhang anropet sker (indexering eller 
sökning) och vilka metoder som ska användas (ord, sträng etc.). 
 
 
Parametrarna: 
 
self  En intern instanspekare som insticksmodulen måste skicka med till Boolware vid 

återanrop. Se vidare återanrop i parametern ’cb’. 
 
field  En pekare till all information om det aktuella fältet, namn, datatyp, valda 
  indexeringsmetoder etc. Se längre ner för detaljerad information 
 
docNo Boolwares interna ID för den aktuella tuplen ("dokumentet"). Detta skall skickas  
  med av insticksmodulen vid återanrop till OutputTerm (se parametern ’cb’).. 
 
text  Text som ska indexeras eller sökas;  UNICODE i UCS2-format.  
 
length  Antal tecken i texten; OBS: tecken, inte antal bytes. 
 
cb  Pekare till ett kontrollblock som bl.a. innehåller återanropsfunktioner som kan 
  anropas för att t ex normalisera bufferten och leverera termer, precis som  
  Boolware:s vanliga standard-ordutplock. Kontrollblocket innehåller också variabler  
  t.ex. cb->mode som anger om funktionen anropas från indexering eller sökning. 
 
Boolware serven kan ange vilka typer av indextermer som den vill att funktionen ska generera 
genom att sätt dessa indextyper i parametern cb->fFlags. Om parameterns värde är skilt från 0 
så är det enbart sådana indextermer som funktion får generera eller inga termer alls. 
 
Om parametern cb->fFlags är 0 är det istället parametern field->fFlags som styr vilken typ av 
indextermer som funktionen får generera. 
 
För att testa vilka indextyper som är satta i fFlags bör man använda konstanterna som är 
definierade i filen customindex.h under sektionen "Field Flags", t.ex. kIndexWord och 
kIndexString. 
 
Nedan beskrivs kortfattat vilka återanropsfunktioner och variabler som finns tillgängliga via 
kontrollblocket. 
 
enum enumMode { INDEX, SEARCH } mode; 

 

Avslöjar om hooken anropas från indexering eller sökning. 
 
int fHookNo; 

 

Innehåller sekvensnumret, om flera insticksmoduler används för samma fält. 
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unsigned fFlags; 

 

Innehåller antingen noll - om deskriptorfältets indexeringsflaggor (word, string etc.) skall 
användas, eller flaggor som har satts av den anropande modulen. 
 
char fParamFile[256]; 

 

Namnet på parameterfilen. 
 
int (*CharType)(void *self, UCS2 ch); 

 

Klassificera tecknet ‘ch’ – se konstanterna SB_CT… längre bak i dokumentet. 
 
int (*GetChar)(void *self, int type, UCS2 ch); 

 

Neutralisera tecknet ‘ch’ via Boolwares karaktärstabeller. Parametern ’type’ talar om vilken 
karaktärstabell, som skall användas; vid 0 används standard neutralisering och vid 1 ändvänds 
fonetisk neutralisering. Om ’type’ antar annat värde än 0 och 1, kommer ingen neutralisering att 
utföras; den inkommande ’ch’ returneras oförändrad. 
 
int (*Normalize)(void *self, int mode, UCS2 *dest, int destSz, UCS2 *src, int 

srcSz); 

 

Normalisera en textbuffert.  
 
Normalisering innebär att konvertera gemener till versaler, samt att avlägsna de flesta diakriter 
(accenter m.m.). Normaliseringen styrs av teckentabellen som definieras i Boolware Manager. 
 
’mode’  
0 – standard neutralisering 
2 – svensk fonetisering,  
3 – engelsk fonetisering,  
4 – soundex,  
5 – modifierad soundex,  
6 – västeuropeisk fonetisering.  
 
Om ’mode’ sätts till annat värde än de ovan specificerade, kommer -1 att returneras. 
 
Observera, att antalet tecken i ’dest’ kan överstiga antalet tecken i ’src’; vissa tecken översätts 
till två tecken vid fonetisering. 
 
void (*OutputTerm)(void *self, BW_FIELD *field,  

                   UCS2 *term, int charCnt, 

                   int docNo, int wordNo, int method); 

 

Skicka en term till Boolware. Insticksmodulens uppgift är att ur en text extrahera sökord 
(termer), med hjälp av inställningar i fältet. Varje extraherat sökord skickas till Boolware med 
denna återanropsfunktion. 
 
Parametrar: 
self  Samma ’self’ som Execute anropats med (skickas vidare) 
field  Samma ’field’ som Execute anropats med (skickas vidare) 
term  Sökbar term, i UCS2 UNICODE-format 
charCnt Antal bokstäver i ’term’, exklusive ev. avslutande NULL 
docNo Samma ’docNo’ som Execute anropats med (skickas vidare) 
wordNo Används ej i denna version, anropa med 0 (noll) 
method Denna parameter består av bitmönster med följande betydelse: 
 Bit 0 – 7 Indexeringsmetod för det genererade ordet, normalt METHOD_WORD 
 Bit 8 – 15 Aktuellt hook-nummer, dvs. callback->fHookNo 
 Bit 16 – 23 Booleanskt kommando mellan orden: 
   ’A’ = AND 



 323 

   ’O’ = OR 
   ’N’ = NOT 
   ’X’ = XOR 
 Bit 24 – 31 Används inte men ska sättas till 0 
 
 Exempel: method = (((‘A’ << 8) | cb->fHookNo) << 8) | METHOD_WORD; 
  
T ex: antag att texten innehåller "Volvo V40 T4". Ordindexerat skulle insticksmodulen anropa 
OutputTerm tre gånger, en för varje ord. 
 
int (*GetField)(void *self, UCS2 *name, UCS2 *result, int charCnt); 

 

Läser en kolumn från den aktuella raden (tuplen) 
 
Parametrar: 
self  Samma ’self’ som Execute anropats med (skickas vidare) 
name  Namnet på den önskade kolumnen 
result  Buffer dit Boolware lägger värdet, som en nollavslutad sträng 
charCnt Storleken på ‘result’, I antal tecken 

 
 

ExecCMD() 

 
Denna funktion används för skräddarsydd scoring (e02) och anropas av Boolware för att 
poängsätta rader (skräddarsydd rankning). 
 
Parametrarna: 
 
cmd  Meddelande till hooken, se följande beskrivning av BHC_. 
 
p1    Parameter 1, en teckenpekare. (kan vara NULL). 
 
p2   Parameter 2, en teckenpekare. (kan vara NULL). 
 
cb  Återanropsfunktioner som kan anropas för att t ex normalisera bufferten. 
 
ExecCMD  returnerar en integer som tolkas olika beroende på cmd. 
 
BHC_INIT  anropas av Boolware för att ge hooken tillfälle att utföra initiering. Detta  
  meddelande kan användas för att utföra engångsinitiering, allokering etc. som inte  
  behöver upprepas vid varje BHC_XML. Boolware skickar alltid ett BHC_DONE när 
  bearbetningen är klar, för att ge hooken tillfälle att friställa allokerade resurser. 
  Returnerar 0 om allt gick bra, < 0 som en felkod. Om ett fel returneras avbryts 
  bearbetningen. 
 
BHC_DONE anropas av Boolware för att ge hooken tillfälle att friställa resurser.  Boolware 
  skickar alltid ett BHC_DONE när bearbetningen är klar, oavsett om BHC_INIT  
  returnerade en felkod eller ej. 
BHC_XML  anropas av Boolware för att poängsätta en rad. Anropet innehåller två XML- 
  dokument, p1 innehåller frågan och eventuella parametrar, och p2 innehåller den  
  inlästa raden. 
 
P1: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<qp> 

 

<query flow="E02 Company Match"> 

<CompName>ibm schweiz</CompName> 

</query> 
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<param> 

  <field id="Company_Name"> 

    <rule id="Same tokens and same order" reduction ="0" weight="100"/> 

  </field> 

</param> 

</qp> 

 

P2: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<tuple> 

  <ID>448044383</ID> 

  <Name>Contisa Sammelstiftung der Allianz</Name> 

  <Street>Kirchstrasse 6</Street> 

  <Zip>12345</Zip> 

  <City>Bern</City> 

</tuple> 

 
Återanropsfunktionerna för ExecCMD innehåller följande: 
 
  int fVersion;     // 4 

  char *fDSN,       // DSN name 

       *fTableName, // Table name 

       *fMsgPtr,    // Error messages 

       fParamFile[256];  // Name of parameter file 

  void *fContext,   // READ: hook can use as ID for instance data 

       *fTable,     // READ: SysTable pointer, if any 

       *fField,     // READ: Field info pointer, if any 

       *fTuple,     // READ: Tuple pointer if any 

       *fData1,     // READ/WRITE 

       *fData2;     // READ/WRITE 

  unsigned fFlags;  // READ/WRITE 

  double fDouble;   // READ/WRITE (old score) 

    
CharType(cb, field, ch); 

 

Klassificerar ett tecken. Se konstanterna SB_CT längre bak i dokumentet. Ett fältnamn kan 
användas (t ex "Name"), eftersom olika fält kan ha olika teckendefinitioner. 
 
Normalize(cb, field, method, dest, destSz, src, srcSz) 

 

Normaliserar en textbuffert. Normalisering innebär att konvertera gemener till versaler, samt att 
avlägsna de flesta diakriter (accenter m.m.). Normaliseringen styrs av teckentabellen som 
definieras i Boolware Manager och väljs beroende på vilket fältnamn som anges i field. 
 
method 0 – normalisering (små/stora bokstäver etc), 2 – svensk fonetisering, 3 – europeisk 
fonetisering, 4 – engelsk fonetisering, 5 – soundex, 6 – modifierad soundex. 
 
GetFieldInfo(cb, name); 

 

Returnerar info om ett visst fält. Informationen returneras som en pekare till en struktur av typen 
BW_FIELD, se avsnitt om strukturer längre bak. Om fältet inte kan hittas returneras NULL. 

Skräddarsydd dynamisk ranking (e04) 

 
Insticksmoduler av den här typen ska implemeterar följande funktioner: 
 
int Cleanup(void *userdata); 
const char *Description(); 
const char *DefaultConfiguration(); 
int Execute(ExecuteParameters *parameters); 
int Initialize(InitParameters *parameters); 
int InterfaceVersion(); 
int Validate(ValidateParameters *parameters); 
const char *Version(); 
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För mer information om dessa funktioner och deras parametrar, se filen: e04.customrank.h som 
definierar gränssnittet för skräddarsydd dynamisk ranking.  

Frågor och svar 

Fråga: Hur vet jag om Execute anropats från sökningen eller indexeringen? 
 
Svar: Använd fältet "mode" i återanropsblocket (cb) : 
 
   // Called from indexing? 

   if (cb->mode == SWordextractCB::INDEX) 

      return; 

 
Fråga: Vad är en "termtyp" och vad har man den till? 
 
Svar: Boolware har stöd för flera olika indexeringsmetoder, och stöd för att särskilja dessa. 
Detta så att en applikation kan säga "nu vill jag bara söka fonetiskt" eller "nu vill jag bara söka 
stemmade ord". Om Boolware inte skiljde på sökorden i sitt index, utan blandade vanliga sökord 
huller om buller med fonetiska och grundformade (stemmade) sökord, skulle det inte längre gå 
att göra en exakt sökning. Man skulle helt få oväntade sökresultat. Därför knyts en termtyp till 
varje genererat sökord, så att Boolware vet söktermernas ursprung. 
 
En insticksmoduls-programmerare använder termtypen vid återanropet OutputTerm. Den 
vanligaste termtypen är "ord" (METHOD_WORD), men även "sträng", "fonetisk", "stem" m. fl 
finns. 
Vid anropet till Execute står det i field.flags vilka termtyper som önskas genererade. field.flags 
är direkt kopplad till de kryssrutor som valts i Manager för detta fält, och är inte det samma som 
termtypen. Om t ex field.flags innehåller kIndexWord, så betyder det att anroparen vill att  
 
Execute ska generera "ord", är den kIndexString ska Execute generera strängar 
(METHOD_STRING) etc. Se i kodexemplet hur den lilla privata funktionen MapTermType() 
används för att mappa field.flags till termtyp. 
 
Fråga: Vad menas med "normalisering"? 
 
Svar: Oftast (men inte alltid) vill man likställa små och stora bokstäver (gemener och versaler) 
vid sökning, och även likställa tecken med och utan accenter (t ex é och e, ñ och n etc.). Detta 
görs i Boolware genom att översätta varje tecken via en normaliseringstabell. 
Normaliseringstabellen kan redigeras i Boolware Manager. 
 
Det är valfritt för en insticksmodul om den vill normalisera texten eller ej. 
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Appendix 1 
 Konstanter och strukturer  

 
 
I detta Appendix beskrivs de strukturer som används vid överförande av information mellan 
Boolware Klienten och applikationen. 
 
 
 

Introduktion 

I de allra flesta fall skickas information mellan Boolware Klienten och applikationen och vice 
versa via strängar och kända datatyper så som integers. I några fall kan det dock vara mer 
praktiskt att samla informationen som skall sändas i en struktur. Nedan följer en detaljerad 
beskrivning av den information som ingår i de strukturer som används. 
 
Viss information består av flaggor och konstanter, vilka också beskrivs nedan. 
 
 

Konstanter 

I detta avsnitt beskrivs de ingående konstanterna. Denna beskrivning talar om hur och när man 
skall använda de olika konstanterna. 
 
Under utvecklingens gång kan det hända, att konstanter ändras och därför rekommenderar 
Softbool att man alltid anlitar de include filer som följer med i leveransen för att få den aktuella 
informationen: sbTypes.h, softbool.h, boolwareclient.h och xmlclient.h. 
 

Konstanter för presentationsordning 

 
BNORANK   0 Datakällans ordningsföljd  
BOCCRANK  1 Ordningsföljd förekomst 
BFREQRANK  2 Ordningsföljd frekvens 
BSIMRANK   3 Likhetspoäng 
BSORTRANK  4 Sortering (stigande)  
BSORTDRANK  5 Sortering (fallande) 
BWEIGHTOCCRANK 6 Viktad ordning förekomst 
BWEIGHTFREQRANK 7 Viktad ordning frekvens 
BEACHTERMOCCRANK 8 Rankning på angiven Term 
BCUSTOMRANK   9 Skräddarsydd rankning 
BFUZZYRANK   10 Fuzzy rankning 
 
Vid presentation av resultatet kan man erhålla de framsökta raderna i någon av ovanstående 
ordningsföljd.  
 
Om ingen ordningsföljd angivits (BNORANK), kommer resultatraderna att presenteras i samma 
ordning som de har i datakällan. 
 
Ordningsföljd förekomst (BOCCRANK) och frekvens (BFREQRANK) utgår från förekomst och 
frekvens av de ingående sökorden. Sökord från samtliga frågor från det senaste "FIND-
kommandot" ingår i beräkningen.  
 



 327 

Med likhetspoäng (BSIMRANK) menas den poäng som erhålls vid jämförelse med text som 
används som utgångspunkt vid likhetssökning. Likhetspoängen antar ett värde mellan 0 och 1. 
Presentationen sker i fallande ordning; mest lik presenteras först. 
Sortering stigande (BSORTRANK) eller fallande (BSORTDRANK) ordnar raderna i vald 
sorteringsordning. Om flera kolumner ingår i sorteringen, kan man för varje kolumn bestämma 
ordningsföljden. 
 
Viktad ordning är en variant av ordningsföljd förekomst (BWEIGHTOCCRANK) och frekvens 
(BWEIGHTFREQRANK). Skillnaden består i att man i sökspråket kan sätta en "vikt" på de 
sökord som skall betraktas som mer relevanta än andra vid presentationen. Se Handbok Drift 
för detaljerad information om Boolware sökspråk. 
 

Konstanter för sökning och presentation av indexord 

 
BDEFAULTTYPE 0 Använd skönsvärde 
BWORDTYPE 1 Ordtyp 
BSTRINGTYPE 2 Strängtyp 
BSTEMTYPE 3 Grundformning 
BPHONETICTYPE 4 Fonetisk ordtyp 
BREVERSETYPE 5 Omvänd ordning 
 
Det är viktigt att använda någon av dessa typer, då en kolumn är indexerad på mer än ett sätt 
för att söka på rätt typ av term eller för att rätt typ av term skall visas vid presentation av 
indexord. 
 
Om man anger att skönsvärdet (BDEFAULTTYPE) skall användas, kommer Boolware Server 
välja den lämpligaste typen  - beroende på hur kolumnen är indexerad -  i följande ordning: ord, 
sträng, fonetisk, grundformning och omvänd ordning.  
 
Ordtyp (BWORDTYPE) menas att aktuell Kolumn kommer att söka ord vid sökning och visa ord 
vid presentation av indexord. 
 
Om strängtyp (BSTRINGTYPE) anges kommer endast strängar att sökas och endast strängar 
kommer att visas vid presentation av indexord. 
 
Om en kolumn är indexerad för grundformning kommer alla ord att göras om till dess respektive 
grundform, orden: skriver, skrivit, skriven, skrev kommer alla göras om till termen skriva. Då 
man endast vill söka på ordens grundform, anges denna indexmetod (BSTEMTYPE). 
 
Fonetiskt kodade ord sökes och listas med hjälp av indexeringsmetoden fonetisk ordtyp 
(BPHONETICTYPE). 
 
För att likställa sökhastigheten för "vänstertrunkerade" ord används denna indexeringsmetod 
(BREVERSETYPE), omvänd ordning, där varje term lagras "bakvänd". 
 
 

Konstanter för kolumn-attribut och typ i variabel flags 

 
BCOL_STRING      0x00000001 Strängindexing 

BCOL_WORD        0x00000002 Ordindexing 

BCOL_PHONETIC    0x00000004 Fonetiskt ord 

BCOL_PROXIMITY   0x00000008 Närord  

BCOL_SIMILARITY  0x00000010 Likhet 

BCOL_LEFTTRUNC   0x00000020 Vänster-trunk  

BCOL_PROXLINE    0x00000040 Närord rad 

BCOL_COMPRESS    0x00000080 Normalisering 

BCOL_PERMUTATE   0x00000100 Permutera ord 

BCOL_STEMMED     0x00000200 Grundformning 

BCOL_CLUSTERED   0x00000400 Grupperat index 
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BCOL_RANKING     0x00000800 Ordningsföljd 

 

BCOL_FIELDSEARCH 0x00010000 Fältsökning 

BCOL_FREETEXT    0x00020000 Fri-textsökning 

BCOL_ALIAS       0x00040000 Icke indexerat aliasfält 

 

BCOL_MARKUPTAGS  0x00100000 XML element 

BCOL_STOPWORD    0x00200000 Stoppord 

BCOL_FOREIGNKEY  0x01000000 Främmande nyckel 

BCOL_DATAXML     0x02000000 XML fält 

BCOL_SUBFIELD    0x04000000 Under-fält (XML) 

BCOL_VIRTUAL     0x08000000 Virtuellt fält 

 

BCOL_CASE        0x10000000 Skiftkänslig 

BCOL_AUTOINCR    0x20000000 Automatiskt id 

BCOL_MEMMAPPED   0x40000000 Minneslagrat 

BCOL_FLDCHANGED  0x80000000 Försorterad kolumn (Gammal lydelse se  

      BCOL_PRESORT) 

BCOL_PRESORTED   0x80000000 Försorterad kolumn 

 

Konstanter för kolumn-attribut och typ i variabel flags2 

 
BCOL2_GEOPOSITION    0x00000001   Geoposition; Lat eller Long, WGS84 format 

BCOL2_GEOMETERFORMAT 0x00000002   Geoposition; Meter format t.ex. RT90 

BCOL2_GEOMULTIPLE    0x00000004   Geoposition; Innehåller både Long/Lat  

BCOL2_ASISWORD       0x00000010   Fält är exakt Ord 

BCOL2_ASISSTRING     0x00000020   Fält är exakt Sträng 

BCOL2_WITHINSTRING   0x00000080   Fält är Inom sträng 

BCOL2_WITHINSTRING   0x00000100   Mixat aliasfält 

BCOL2_WITHINSTRING   0x00000200   Polygonindex 

 

Ovanstående konstanter anger attribut och typ för en kolumn. Eftersom en kolumn kan innehålla 
flera attribut skall ovanstående konstanter "OR:as" för att alla attribut skall finnas med. På 
motsvarande sätt "maskas" de olika attributen av med hjälp av en logisk "AND". Konstanterna 
kan delas in i följande grupper: indexeringsmetoder, fälttyp, innehåll samt fältstatus. 

Indexeringsmetoder  

Strängindexering (BCOL_STRING) anger att innehållet i kolumnen är strängindexerat, vilket 
innebär, att de första 126 bytes i varje rad kommer att indexeras som en sträng. Endast 
inledande och avslutande blanktecken tas bort ur strängen. Vid sökning måste strängen anges 
exakt för att träff skall erhållas. 
 
Vid ordindexering (BCOL_WORD) extraheras samtliga ord ur den angivna kolumnen och görs 
sökbara. Utseendet på ett ord bestäms av de externa tabellerna neutralisering och ordformning. 
Se Handbok Drift för detaljerad beskrivning av dessa tabeller. Den maximala längden för ett 
ord är 126 bytes. 
 
Om man väljer att indexera kolumnen som fonetiska ord, får kolumnen denna indexeringsmetod 
(BCOL_PHONETIC). Detta innebär, att ordet indexeras med utgångspunkt från dess uttal 
snarare än från dess stavning. Denna funktion är mycket användbar i kolumner som innehåller 
namn av olika slag. 
 
Indexeringsmetoden närord (BCOL_PROXIMITY) används endast i stora textkolumner, där 
risken för sammanblandning vid en vanlig booleansk sökning är uppenbar. Se exempel under 
Boolwares sökspråk i Handbok Drift. 
 
Om en kolumn är indexerad för likhetssökning, är denna konstant (BCOL_SIMILARITY) satt. 
Vid likhetssökning används inte booleansk sökning, utan likheten mellan de olika posterna 
bestäms med hjälp av statistiska metoder. 
 
Vänstertrunkering (BCOL_LEFTTRUNC) innebär, att termerna i kolumnen är kodade för att ge 
snabba svarstider vid extrema trunkeringar; exempelvis FIND *boll. 
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Om man vill "hålla ihop" orden på en rad vid sökning, då man vill vara litet friare än vid 
strängsökning används denna indexeringsmetod (BCOL_PROXLINE), närord rad. Den 
påminner om strängsökning, men orden kan specificeras i valfri ordning. 
 
Om en kolumn är markerad för normalisering (BCOL_COMPRESS), kommer alla enskilda 
tecken, vilka avgränsas med ett specialtecken (blank, punkt etc.) hanteras på samma sätt. 
Exempelvis IBM kan skrivas på flera sätt: I&B&M, I.B.M etc., men skall då göras om till samma 
term: IBM. Se Handbok Drift för detaljerad beskrivning av denna metod. 
 
En variant på "närord rad" är permutera ord (BCOL_PERMUTATE). Detta innebär att samtliga 
ord i en sträng permuteras; kombineras på alla tänkbara sätt. 
 
Ibland kan relevansen i sökningar öka, om man använder indexeringsformen grundformning 
(BCOL_STEMMED). Detta innebär, att orden indexeras i sin grundform: verb i infinitivformen, 
adjektiv i nomenativformen etc. Exempel orden: röd, rödare rödast indexeras alla som röd. 
Vissa kolumner innehåller grupperad information, exempelvis personnummer, där år, månad 
och dag kan lagras i grupper för att erhålla en mycket snabb intervallsökning. Om en kolumn är 
indexerad på detta sätt, markeras det med konstanten för grupperat index 
(BCOL_CLUSTERED). 
 
Om man vill ha möjlighet att presentera de framsökta raderna i en ordningsföljd som grundar sig 
på de använda sökorden skall kolumnen markeras med denna konstant, ordningsföljd 
(BCOL_RANKING). 
 

Fälttyper  

Fältsökning (BCOL_FIELDSEARCH) innebär, att alla orden i denna kolumn kommer att lagras i 
en egen indexfil, vilken sedan blir sökbar.  
 
Då fälttypen är fri-textsökning (BCOL_FREETEXT) kommer orden i denna kolumn att lagras i ett 
för tabellen globalt index, där ord ur samtliga kolumner som är markerade för fri-textsökning 
lagras. 
 
Det går att kombinera ovanstående fälttyper på alla tre sätten: endast fältsökning, endast fri-
textsökning eller fältsökning och fri-textsökning. 
 
En kolumn kan ha fälttypen icke indexerat alias fält (BCOL_ALIAS), vilket innebär att kolumnen i 
fråga "innehåller" flera andra kolumner. Funktionen används då man vill åstadkomma 
samsökning mellan flera kolumner. Denna kolumn innehåller inget data, utan söker i de angivna 
kolumnerna. Detta är en variant av fri-textsökning, men utan "egen" kolumn med data. 
 

Fältinnehåll 

Om en kolumn innehåller XML element, markeras det med denna konstant 
(BCOL_MARKUPTAGS). Dessa XML element kommer då att ignoreras vid extrahering av ord, 
vilka skall lagras i Boolware Index. 
 
Konstanten stoppord (BCOL_STOPWORD) innebär att kolumnen skall ignorera samtliga ord 
som förekommer i stoppordslistan. Dessa ord kommer varken indexeras eller ingå i sökfrågan. 
För detaljerad information om stoppordslistan se kapitel "Inställningar och direktuppdatering" 
avsnitt "Stoppord" i Handbok Drift. 
 
Om kolumnens innehåll är främmande nycklar, markeras det av denna konstant 
(BCOL_FOREIGNKEY). 
 
En textkolumn som innehåller XML-kodad information är markerad med denna konstant 
(BCOL_DATAXML). Ett XML fält kan innehålla flera underfält, vilka i Boolware kan  - sökmässigt 
-  behandlas som en vanlig kolumn. Det är endast denna kolumn som finns i datakällan, 
underfälten syns inte där. 
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Ett under fält, vilket finns inom ett XML markerat fält (BCOL_DATAXML) märks med konstanten 
underfält (BCOL_SUBFIELD). Detta  underfält, kan erhålla attribut på samma sätt som en 
kolumn och kommer således att behandlas som en kolumn vid sökning. Detta fält "syns" inte i 
datakällan, utan "ingår" i överliggande fält markerat (BCOL_DATAXML). 
 
Om fälttypen är virtuellt fält (BCOL_VIRTUAL), kan det innehålla olika typer av information. 
Gemensamt för de virtuella fälten är, att de inte återfinns i datakällan, utan skapas "temporärt" i 
Boolware Server. Ett exempel på ett virtuellt fält är kalkyleringskolumnen, vilken innehåller en 
formel och där värdet på den uträknade formeln sparas. 

Fältstatus 

Att en kolumn automatiskt räknas upp och åsätts ett unikt värde av datakällan, innebär att man 
inte kan påverka detta värde. Vanligtvis är det kolumner, som innehåller ett 
identifikationsbegrepp (primär nyckel) som markeras på detta sätt (BCOL_AUTOINCR). 
 
För att ytterligare snabba upp sökningar kan man ladda vissa index till minnet. De index som 
finns i minnet markeras med denna konstant (BCOL_MEMMAPPED). 
 

Konstanter som beskriver status för en databas 

 
En databas kan under en körning anta olika värden beroende på vilken operation som utförs på 
databasen. Nedan följer de värden som status för databasen kan anta: 
ONLINE   Databasen kan köras "on-line" 

LOADING   Databasen laddas 

OFFLINE   Databasen är "off-line" 

PENDING  Databasen skall laddas 

READONLY  Databasen kan inte uppdateras 

 
En applikation kan fråga Boolware Server via BCGetDatabaseInfo erhålla status för en databas 
och vidta passande åtgärder: 
 
Då status för databasen är ONLINE kan alla operationer utföras mot databasen. Detta är det 
normala läget under körning.  
 
Då en databas laddas eller byggs om, kan man naturligtvis inte utföra några frågor mot 
databasen. Status för databasen sätts i detta läge till LOADING och det enda som utförs är 
laddning av databasen. 
 
Om man av någon anledning inte vill att någon skall ha tillgång till databasen, används detta 
status, OFFLINE. Detta status sätts också av systemet, då en laddning inte utförts korrekt det 
vill säga då databasen är korrupt. 
 
Då en databas skall laddas krävs vissa resurser från den aktuella datorn: en viss storlek på  
minne måste finnas tillgängligt. Om den aktuella datorn är överbelastad då en laddning av 
databasen skall påbörjas, sätts status till PENDING. Detta innebär att laddningen väntar tills 
tillräckliga resurser finns innan laddningen startar och status sätts till LOADING. 
 
Vid vissa tillfällen  - exempelvis vid reorganisation -  vill man inte att uppdateringar skall påverka 
databasen utan ändrar då status till READONLY. Under den tid databasen har detta status går 
det fortfarande att söka i databasen. Efter reorganisationen är klar sätts status till ONLINE och 
de uppdateringar som gjorts i datakällan kommer vid nästa uppdatering att påverka Boolware 
Index. Detta innebär att inga uppdateringar går förlorade. 
 

Konstanter som beskriver tillståndet för en tabell 

 
AVAILABLE  Tabellen är tillgänglig 
NOTAVAILABLE  Tabellen är inte tillgänglig 
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Konstanter för databaser 

De datatyper som sänds från Boolware Server till applikationen har mappats enligt nedan: 
Standard datatyper 
BSQL_UNKNOWN_TYPE    0 

BSQL_CHAR            1 

BSQL_NUMERIC         2 

BSQL_DECIMAL         3 

BSQL_INTEGER         4 

BSQL_SMALLINT        5 

BSQL_FLOAT           6 

BSQL_REAL            7 

BSQL_DOUBLE          8 

BSQL_DATETIME        9 

BSQL_INTERVAL       10 

BSQL_TIMESTAMP      11 

BSQL_VARCHAR        12 

 
Olika datatyper för datum och tid 
BSQL_TYPE_DATE      91 

BSQL_TYPE_TIME      92 

BSQL_TYPE_TIMESTAMP 93 

Utökade datatyper 
BSQL_LONGVARCHAR    (-1) 

BSQL_BINARY         (-2) 

BSQL_VARBINARY      (-3) 

BSQL_LONGVARBINARY  (-4) 

BSQL_BIGINT         (-5) 

BSQL_TINYINT        (-6) 

BSQL_BIT            (-7) 

BSQL_GUID           (-11) 

 
 

Strukturer 

I detta avsnitt beskrivs de ingående strukturerna. Denna beskrivning talar om hur och när man 
skall använda de olika strukturerna. 
 
Under utvecklingens gång kan det hända, att strukturer ändras och därför rekommenderar 
Softbool att man alltid anlitar de include filer som följer med i leveransen för att få den aktuella 
informationen: sbTypes.h, softbool.h, boolwareclient.h och xmlclient.h. 
 

Information om databas 

 
typedef struct 

   { 

   char  dbName[128]; Databasnamn 

   char  descrName[256]; Beskrivning 

   char  dsnName[128]; Namn i datakällan 

   int32 status;  Status 

   } BCDatabaseInfo_t; 

 

Denna struktur används, då information om datatasen önskas. Databasnamnet som används i 
Boolware anges i dbName. I descrName kan det finnas en beskrivande text för databasen. 
Namnet på databasen i datakällan finns lagrad i dsnName, medan status innehåller någon av 
följande värden: ONLINE, LOADING, OFFLINE, PENDING eller READONLY. Dessa värden 
beskrivs ovan under avsnittet  
"Konstanter som beskriver status för en databas". 
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OBS. Databasidentifikationen som ska användas i funktionen Attach() är dsnName. 

Information om tabell 

 
typedef struct 

   { 

   char  tabName[128]; Tabellnamn 

   int32 flags;   Flaggor 

   int32 hitCnt;  Aktuellt resultat 

   int32 recordCnt;  Totalt antal rader 

   } BCTableInfo_t; 

 
Då information om en tabell efterfrågas via BCGetTableInfo, används denna struktur. I tabName 
lagras namnet på den aktuella tabellen. Variabeln flags kan i nu läget endast inta ett av två 
värden AVAILABLE, NOTAVAILABLE (se avsnitt "Konstanter som beskriver tillståndet i en 
tabell " ovan). I variabeln hitCnt lagras det senaste sökresultatet för den aktuella tabellen, 
medan recordCnt innehåller det totala antalet rader i tabellen. 
 

Information om en kolumn 
typedef struct 

   { 

   char  colName[128]; Namn på kolumn 

   int32 flags;   Fältattribut 

   int32 dataSize;  Fältstorlek 

   int16 dataType;  Datatyp ODBC 

   int16 PKeySeq;  PK sekvensnr 

   int16 decPart;  Antal decimaler 

   } BCColumnInfo_t; 

 

Information om en kolumn kan efterfrågas via BCGetColumnInfo. I denna struktur 
BCColumnInfo_t lämnas all information om den efterfrågade kolumnen. Namnet på den aktuella 
kolumnen återfinns i colName. I variabeln flags lagras attributen för denna kolumn (se avsnitt " 
Konstanter för kolumn-attribut och typ i variabel flags" ovan). I dataSize anges den allokerade 
storleken för kolumnen. Variabeln dataType innehåller den datatyp kolumnen åsatts i datakällan 
(se avsnitt "Konstanter för datatyper" ovan). Om den aktuella kolumnen ingår i en primärnyckel, 
kommer dess sekvensnummer anges här; 0 (noll) i denna variabel indikerar att kolumnen inte 
ingår i primärnyckeln. Om värden lagrade i kolumnen kan innehålla decimaler, anges antalet i 
variabeln decPart. 
 
typedef struct 

   { 

   char  colName[256]; Namn på kolumn 

   int32 flags;   Fältattribut 

   int32 flags2;  Flera fältattribut 

   int32 dataSize;  Fältstorlek 

   int16 dataType;  Datatyp ODBC 

   int16 PKeySeq;  PK sekvensnr 

   int16 decPart;  Antal decimaler 

   } BCColumnInfoEx_t; 

 

Information om en kolumn kan efterfrågas via BCGetColumnInfoEx. I denna struktur 
BCColumnInfoEx_t lämnas all information om den efterfrågade kolumnen. Namnet på den 
aktuella kolumnen återfinns i colName. I variabeln flags lagras attributen för denna kolumn (se 
avsnitt " Konstanter för kolumn-attribut och typ i variabel flags" ovan). I variabeln flags2 finns 
flera fältattribut, (se avsnitt " Konstanter för kolumn-attribut och typ i variabel flags2" ovan). I 
dataSize anges den allokerade storleken för kolumnen. Variabeln dataType innehåller den 
datatyp kolumnen åsatts i datakällan (se avsnitt "Konstanter för datatyper" ovan). Om den 
aktuella kolumnen ingår i en primärnyckel, kommer dess sekvensnummer anges här; 0 (noll) i 
denna variabel indikerar att kolumnen inte ingår i primärnyckeln. Om värden lagrade i kolumnen 
kan innehålla decimaler, anges antalet i variabeln decPart. 
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Information om data i en kolumn 

 
typedef struct 

   { 

   char  *name;  Kolumnnamn 

   char  *value; Kolumndata 

   int32 length; Längd för data 

   int32 dataType; Datatyp 

   } BCColData_t; 

 

Då data hämtas för en kolumn används denna struktur, BCColData_t. Kolumnnamnet, som 
lagras i name, identifierar varifrån den översända informationen kommer. I variabeln value, 
lagras den aktuella informationen. Den längd som anges i length exkluderar det avslutande noll-
tecknet. Datatypen som angetts i datakällan lagras i dataType (se avsnitt "Konstanter för 
datatyper" ovan). 
 

Information om en rad data (resultatrad) 

 
typedef struct 

   { 

   float score;   Poäng för ordning 

   int32 recordID;  Post ID 

   int32 count;   Antal kolumner 

   BCColData_t *cols; Kolumndata 

   } BCRowData_t; 

 

Vanligtvis hämtar man innehållet ur flera kolumner för att bygga upp en resultatrad eller för att 
visa hela posten. För att göra detta används denna struktur, där informationen från varje 
efterfrågad kolumn lagras i variabeln cols, vilken beskrivs ovan i avsnittet "Information om data i 
en kolumn". Efter vissa förfrågningar kan en rad erhålla en poäng, vilken används för 
presentationsordningen. Poängen kan utvisa olika saker: likhet, antal förekomster, frekvens etc. 
Poängen lagras i variabeln score. I variabeln rankMode, vars värden beskrivs i avsnittet 
"Konstanter för presentationsordning" ovan, kan man utläsa betydelsen av score. Ett för 
Boolware internt, unikt ID-begrepp lagras i recordID och kan användas vid senare 
kommunikation med systemet. Antalet kolumner som förekommer i cols, lämnas i variabeln 
count. 
 

Information om en indexterm 

 
typedef struct 

   { 

   int32 hits;   Antal inom sökresultat  

   int32 totalHits;  Totalt antal förekomster 

   int32 termNo;  För framtiden 

   int32 termType;  Indexeringsmetod 

   char  term[128];   Indextermen  

   } BCTerm_t; 

 

När en applikation vill presentera de i en kolumn ingående termerna används denna struktur för 
att överföra en indexterm. Två räknare finns att tillgå: hits och totalHits. I dessa räknare lagras 
antal poster den aktuella termen förekommer i. I totalHits anges alltid förekomsten i hela 
databasen, medan hits anger antalet poster i det aktuella resultatet, som innehåller den aktuella 
termen. Då en kolumn har indexerats med flera attribut  - exempelvis ord och sträng -,  skiljer 
man de olika termerna åt genom att specificera den indexeringsmetod man är intresserad av i  
termType. En utförlig beskrivning av de olika indexeringsmetoderna finns i avsnittet 
"Indexeringsmetoder" ovan. Själva termen lagras i variabeln term. 
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Information om sökhistoriken 

 
typedef struct 

   { 

   int32 qHistoryRows;    Totalt antal frågor 

   int32 currQHistoryRow; Aktuell fråga 

   } BCQHistoryInfo_t; 

 

I vissa fall erfordras många sökfrågor för att erhålla önskat resultat. Man kan dessutom "gå för 
långt" i någon sökning och vill ha en möjlighet att backa och fortsätta sökningarna från en 
tidigare punkt. För detta ändamål finns sökhistorik. Informationen hämtas i två steg: 1. hämta 
antal frågor som finns lagrade i sökhistoriken och 2. hämta sökfrågorna. 
 
Strukturen BCQHistoryInfo_t används för att se hur många frågor det finns i sökhistoriken samt 
vilken fråga som är den aktuella (kan vara en annan efter "backning"). Variabeln qHistoryRows, 
anger hur många frågor det finns lagrat totalt i sökhistoriken, medan currQHistoryRow anger 
vilken som är den aktuella frågan. 
 
 
 

Information om en fråga i sökhistoriken 

 
typedef struct 

   { 

   char QLString [128]; Sökfrågan 

   int32 hitCnt;  Antal träffar 

   int32 intermediateRes; Mellanresultat 

   } BCQHistoryData_t; 

Då man vet antalet frågor som finns i sökhistoriken, kan man hämta informationen om dessa 
frågor. I informationen ingår naturligtvis sökfrågan, QLString, samt två resultat: hitCnt och 
intermediateRes. I variabeln hitCnt lagras totalresultatet från samtliga tidigare frågor, medan 
intermediateRes innehåller antalet träffar för just denna fråga.   
 

Information om statistik 

 
typedef struct 

   { 

   int32  cnt;  Antal poster som ingår 

   int32  modeCnt; Antal vanligaste värde 

   double mode;  Vanligaste värdet 

   double sum;  Summan av all värden 

   double avg;  Aritmetiskt medelvärde 

   double min;  Minimum värde 

   double max;  Maximum värde 

   double std;  Standard avvikelse 

   double var;  Varians 

   double median; Median värde 

   double upper; Övre gräns för vald grupp 

   double lower; Undre gräns för vald grupp 

   } BCStatisticsInfo_t; 

 

Statistik kan begäras för en numerisk kolumn i taget (via XML kan man erhålla statistik för flera 
numeriska kolumner i en förfrågan). Statistiken beräknas på det framsökta resultatet eller på 
samtliga poster i tabellen och endast poster, som innehåller värden i den aktuella kolumnen 
medtages i beräkningen. Följande statistikuppgifter för en kolumn finns: 
 
Antalet poster, som ingår i den statistiska beräkningen lagras i cnt. Det vanligaste 
förekommande värdet sparas i mode och antalet poster, som innehöll detta värde återfinns i 
modeCnt. Summan av samtliga värden lagras i sum. Det minsta och det största värdet sparas i 
min respektive max. Det aritmetiska medelvärdet återfinns i avg.  
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Varians och standardavvikelse lagras i var respektive std. Man kan för statistiken välja om man 
vill se övre respektive undre gränsen för en tertial, kvartil, kvintil etc. Dessa värden sparas i 
upper och lower. Medianvärdet lagras i median. 
 
Om man använder execute eller XML, kan man dessutom erhålla samtliga gränsvärden för den 
valda gruppen. 
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Appendix 2 
 Felkoder och felmeddelanden  

 
 
I detta Appendix beskrivs de felkoder som genereras av Boolware Server. Till felkoderna är 
vanligtvis ett felmeddelande knutet, vilket kan hämtas via funktionen BCGetErrorMsg. 
 
 

Introduktion 

För att uppnå en så flexibel felhantering som möjligt, har alla meddelanden flyttats till externa 
filer, vilka kan modifieras.  
 
Meddelandefilerna måste ligga på samma katalog som SoftboolSrv.exe och namnet måste vara 
SoftboolMsg.xx. Filsuffixet är en språkkod, exempelvis en för engelska, sv för svenska etc. 
Två språkvarienter medföljer systemet: engelsk (SoftboolMsg.en) och svensk (SoftboolMsg.sv). 
Detta ger möjlighet att översätta meddelandefilen till passande språk och sedan sätta rätt 
språkkod som suffix. 
 
Varje rad representerar ett komplett meddelande, bestående av en kod och en text. Koden kan 
vara av två slag: felkod respektive varningskod. Felkoden är alltid negativ (inleds med ett 
minustecken). 
 
Koden och texten måste avskiljas med minst en "white space" (blank eller tab). Det är mycket 
viktigt att koden inte ändras, eftersom den är kopplad till en felkod, vilken genereras av 
systemet. Varje rad avslutas med ett radsluttecken. 
 
I exemplen nedan får inte alla meddelanden rum på en rad, men i den meddelandefil som skall 
användas, måste hela meddelandet specificeras på en rad. 
 
Om det inte finns någon meddelandefil, eller om någon felkod inte har någon motsvarande text i 
meddelandefilen, genererar Boolware ett meddelande på engelska. 
 
Om inget anges i konfigurationsfilen SoftboolSrv.ini, vilken måste finnas i samma katalog som 
SoftboolSrv.exe, kommer meddelandefilen SoftboolMsg.en att användas. 
 
Ovanstående indikerar, att man i konfigurationsfilen SoftboolSrv.ini kan ändra språkkod för 
meddelandefilen. I växeln ’language’ i SoftboolSrv.ini kan man ange den språkkod, som 
innehåller de meddelanden, som skall presenteras för slutanvändaren. 
 
Exempel: Boolware skall köras i ett norskt företag och alla meddelanden har blivit översätta till 
norska. Filen kallas SoftboolMsg.no och måste ligga på samma katalog som SoftboolSrv.exe. 
Ändringarna i SoftboolSrv.ini blir då: language=no. 
 
Det finns även en möjlighet för applikationen, att under körningens gång ändra 
språkinställningen via anrop till BCSetSessionInfoXml och där bestämma vilket språk som skall 
användas (se avsnitt "XML element för sessionsinställningar" ovan). 
 
Samtliga felmeddelanden finns i include-filen softbool.h, vilken ingår i Boolware leveransen. 
 


