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Nowadays it tends to use client-server applications based on the Web
that are very effective if the number of users in system is large or very large.
Each company has a network and a browser. This paper presents a study on
current SAP technologies integrated for development of the Web applications
for enterprises.
Keywords: Web technologies, integrated software systems, Web
applications, business, Business Server Pages, Web Dynpro
Cuvinte cheie: tehnologii Web, sisteme software integrate, aplicaţii
Web business, Business Server Pages, Web Dynpro

1. Introducere
Iniţial, pentru implementarea software-ului de afaceri (exemplu,
SAP R/2) s-au folosit sistemele mainframe pentru prelucrarea datelor
cu terminale pentru afişarea rezultatelor. Apoi sistemele mainframe au
fost înlocuite cu sisteme bazate pe arhitectură client-server (exemplu,
SAP R/3 bazate pe tehnologia GUI- SAPR/3 basis). Apoi utilizarea unui
Web browser (tehnologie standardizată client) înlocuieşte SAP GUI
pentru afişarea datelor, intrări şi ieşiri [1]. Deoarece sistemul SAP R/3
basis nu suportă protocoale TCP/IP şi HTTP, la sfârşitul anului 1990,
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SAP introduce ITS (Internet transaction Server) astfel clienţii puteau
efectua tranzacţii prin intermediul unui browser, însă procesele nu erau
destul de bine optimizate. Cu introducerea interfeţei de comunicare
ICM (Internet Communication Manager) şi a sistemului de clase
aferente ICF (Internet Communication Framework) s-a putut realiza
conexiunea directă a serverului de aplicaţii la Internet ca o cale spre
alte tehnologii ca de exemplu, în ordine cronologică, ASP (Active
Server Page), JSP (Java Server Page), BSP (Business Server Pages)
în care sunt combinate cod ABAP bazat pe scripturi şi HTML.
Tehnologia BSP oferă o optimizare a conexiunii din punct de vedere al
răspunsului în timp, în schimb nu prezintă confort la utilizatori şi
implementarea unor funcţionalităţi este mai complexă. Astfel s-a ajuns
la tehnologia Web Dynpro.
2. Tehnologia BSP (Business Server Pages)
BSP este tehnologia SAP cu ajutorul căreia se pot crea aplicaţii
Web bazate pe principiul MVC (Model View Controller) ce folosesc nu
doar codare ABAP ci şi unelte Web tradiţionale ca de exemplu: HTML,
JavaScript, XML. Ca şi avantaj al tehnologiei BSP putem menţiona
faptul că este flexibilă, în sensul că oferă posibilitatea de a îmbina
ABAP cu tehnologii Web externe, în funcţie de necesităţi. Ca şi
principal dezavantaj menţionăm [1] creşterea nivelului atacurilor
posibile asupra aplicaţiilor şi modul destul de dificil de realizare a
acestora. Totodată multe extra funcţionalităţi pe care le poate oferi
automat un framework software trebuie programate în cadrul
tehnologiei BSP. Potrivit principiului MVC, aplicaţiile BSP pot fi
împărţite în Model View şi Controler (figura 1 [3]), acestea având
următoarea implementare:
Model – o clasă cu funcţionalităţi de model în care se poate
introduce doar cod ABAP, clasă ce trebuie să moştenească clasa
globala CL_BSP_MODEL
View – o pagină în cadrul căreia se poate combina cod ABAP
şi tehnologii tradiţionale Web; o pagina BSP poate fi de trei tipuri: view,
pagina cu flux logic şi un fragment de pagină.
Controler – un controller cu extensia do şi o clasă adecvată cu
funcţionalităţi de controller, în care se poate introduce doar codare
ABAP, clasă ce trebuie să moştenească clasa globală
CL_BSP_CONTROLLER2.
Flexibilitatea tehnologiei BSP se dovedeşte nu doar prin
posibilitatea îmbinării mai multor tehnologii Web ci şi prin faptul că se
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pot folosi tag-uri standard HTML dar şi tag-uri create special pentru
BSP şi anume HTMLB.

Fig. 1 MVC în aplicaţiile MVC [3]

SAP pune la dispoziţie o largă varietate de astfel de tag-uri
având astfel la dispoziţie un număr mare de elemente UI (User
Interface), având chiar posibilitatea de a extinde tag-urile existente cu
elemente UI create după bunul plac al dezvoltatorului. În cadrul unei
pagini codarea ABAP se scrie în interiorul codului HTML folosind
demarcările <% COD ABAP %>. Pentru a specifica faptul ca o pagina
conţine codare ABAP şi extensii htmlb trebuie sa folosim tagurile din
figura 2.

Fig. 2 Marcare cod ABAP şi extensii htmlb

În realizarea părţii de view există posibilitatea folosirii CSS
(Cascading Style Sheets) la fel ca şi pentru o aplicaţie Web/html
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externă. Fişierele CSS pot fi importate în system ca şi fişiere MIME.
Figura 3 prezintă o pagină Web realizată cu tehnologia BSP.

Fig. 3 Pagină Web realizată cu tehnologia BSP

3. Tehnologia Web Dynpro
Web Dynro for ABAP (cu prescurtare WD4A sau WDA) este
standardul actual SAP pentru dezvoltarea aplicaţiilor Web în mediul
ABAP.
Conţine un mediu de execuţie şi un mediu de dezvoltare
grafică cu unelte Web Dynpro speciale care formează un framework,
integrate în ABAP Workbench (SE80).
Paradigma după care este realizat acest framework este tot
MVC. Orice framework funcţionează pe principul MVC.
Însă, în cazul framework-ului Web Dynpro separarea datelor de
design se concretizează prin intermediul obiectelor care generează
date şi a obiectelor care consumă date, întreaga structură fiind
concepută prin componente.
Un view este întotdeauna un consumator de date, pe când un
controller poate sa fie atât un consumator cât şi un generator de date.
Un Model poate să fie totdeauna doar un generator de date.
Interfeţele utilizator pot fi dezvoltate în framework-ul WD4A prin
utilizarea a două tehnici:
- declarative (când structura interfeţei este cunoscută înainte
de execuţie) şi
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- dinamice (când structura interfeţei este parţial cunoscută în
timpul execuţiei).
În figura 4 [4] este prezentată arhitectura unei componente
Web Dynpro.

Fig. 4 Arhitectura unei componente Web Dynpro

Implementarea clientului poate fi definită pentru Web browser
(Server-Side Rendering) caz în care are loc implementarea metadatelor
şi generarea paginilor HTML cu funcţionalităţi JavaScript integrate.
Mai poate fi definită o implementare XML care este folosită în
prezent pentru scenarii eCATT (extended Computer Aided Test Tool)
precum şi pentru integrarea clientului de tip SP Smart Board – figura 5
[1].
Dintre avantajele pe care le oferă Web Dynpo în dezvoltarea
aplicaţiilor Web amintim [1], [5], [6]:
- posibilitatea utilizării uneltelor grafice,
- stricta separare între prezentarea datelor şi procesarea lor,
- posibilitatea utilizării şi reutilizării componentelor,
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- modificarea uşoară a aplicaţiei datorită uneltelor de care
dispune,
- posibilitatea de acces la datele din contextul aplicaţiei care
rămân intacte chiar dacă pagina se schimbă, transportul automat al
datelor prin data binding,
- verificarea automată a intrărilor, accesul la interfaţa utilizator,
integrarea în totalitate în mediul de dezvoltare ABAP sau Java.

Fig. 5 Implementarea clientului

Figura 6 prezintă o pagină Web realizată cu tehnologia Web
Dynpro.
4. Concluzii
■ În prezent când informatizarea întreprinderii este din ce în ce
mai importantă pentru o mai bună eficienţă, implementarea unui sistem
informatic trebuie să tină cont atât de arhitectura întreprinderii cât şi de
posibilităţile ei financiare.
■ Tehnologiile integrate client/server cu prezentarea datelor în
Web este una din soluţiile care ţine cont de ambele aspecte.
■ În lucrare s-au prezentat tehnologiile Web actuale cu
avantajele şi dezavantajele lor, integrate pe sistemul SAP care oferă şi
suport ERP (Enterprise Resources Planning).
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■ Tehnologia BSP combină cod ABAP bazat pe scripturi şi
HTML şi oferă o optimizare a conexiunii din punct de vedere al
răspunsului în timp, în schimb nu prezintă confort la utilizatori şi
implementarea unor funcţionalităţi este mai complexă. Astfel s-a ajuns
la tehnologia Web Dynpro care este standardul actual SAP pentru
dezvoltarea aplicaţiilor Web în mediul ABAP.

Fig. 6 Pagină Web realizată cu tehnologia Web Dynpro ABAP
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