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ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Vyhledávač datových referencí je rozšíření pro 

Microsoft Dynamics AX umožňující vyhledat 

v databázi odkazy na specifické hodnoty datového 

typu. Jeho primárním cílem hledávání odkazů na 

objekty, jejichž jméno nebo ID je nutné změnit, ale 

může být využit k hledání libovolných hodnot. 

Vyhledávač datových referencí neřeší aktualizaci 

nalezených odkazů na jiné hodnoty. 

Podporované verze Microsoft Dynamics AX 

Aktuální verze Vyhledávače datových referencí podporuje pouze Dynamics AX 2009. Podpora produktů 

Dynamics AX 4.0 a Axapta 3.0 je plánována do další verze. 

Podporované jazyky 

Uživatelské rozhraní a dokumentace jsou vytvořeny v češtině a angličtině (EN-US). 

  

Příklad: Modul Dynamics AX je přesouván do vrstvy s jiným rozsahem ID objektů a ID všech tabulek tak budou 

změněna. S pomocí Vyhledávače datových referencí je možné najít odkazy na původní čísla tabulek, například 

v Řízení dokumentů a v zájmu zachování konzistenci databáze je aktualizovat. 

Vlastní aktualizace dat na nové hodnoty musí být implementována samostatně (jako běžný skript upgradu dat). 
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INSTALACE 

Instalace Vyhledávače datových referencí se skládá z jediného instalační soubor typu .xpo. Tento soubor 

obsahuje jak aplikační objekty, tak i popisky (české a anglické (EN-US)). 

Postup instalace 

 Import aplikačních objektů a popisků 

(Můžete určit soubor popisků (volba 

Vytvořit popisky v souboru popisků), 

případně zvolit akci pro každý jednotlivý 

popisek (záložka Popisky)). 

 Synchronizace databáze  
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UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 

Jak používat Vyhledávač datových referencí 

Určení typu 

Prvním krokem je určení datového typu, jehož hodnoty budou hledány (např. RefTableId nebo TableId pro ID 

tabulky). Prohledávána budou pole se zadaným datovým typem nebo s některým z typů odvozených ze 

zadaného (např. FatherTableId). 

Vyhledání polí 

Po určení datového typu je nutné vyhledat všechna pole odpovídajícího typu. Hodnoty budou hledány pouze 

v těchto polích. 

Definice hledaných hodnot 

Dále je třeba určit, které hodnoty se budou hledat. Je možné je zadat ručně nebo (pro některé typy) 

vygenerovat na základě určitých kritérií (např. ID všech tabulek s názvem začínajícím na MujPrefix). 

Vyhledání referencí 

Pokud jsou definovány hodnoty i pole, v kterých budou hodnoty hledány, je možné spustit vyhledávání. 

Systém se pokusí v každém definovaném poli najít všechny definované hodnoty. Nalezené výskyty jsou 

uloženy do databáze. 

Spuštění programu 

Vyhledávač datových referencí není integrován do 

hlavního menu.  

Otevřete sdílený projekt DataReferenceSearcher, 

skupinu Start a spusťte menu item 

DataReferenceSearcher. 

 

Popis formulářů  

Referenční datový typ 

Formulář Referenční datový typ je hlavním 

formulářem celého řešení. Definují se zde datové 

typy, jejichž hodnoty budou vyhledávány, a jsou 

odtud dostupné veškeré další funkce. 

Tlačítka Pole, Hodnoty a Reference slouží k otevření 

příslušných formulářů. Tlačítko Aktualizace 

zpřístupňuje vyhledání polí a referencí (pro všechny 

aktuálně vybrané datové typy). 
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Referenční pole 

Formulář Referenční pole zobrazuje databázová pole, 

v kterých budou hledány reference. Záznamy je 

možné ručně přidávat a odebírat, nebo generovat 

automaticky podle datového typu. 

 

Hledaná hodnota 

Formulář Hledaná hodnota zobrazuje hodnoty, které 

budou hledány v databázi. Záznamy je možné ručně 

přidávat a odebírat; pro některé datové typy je přístupné 

tlačítko Generovat (viz dále). 

 

Generování hodnot 

Hodnoty některých typů je možné 

vygenerovat na základě databázového dotazu. 

Typicky jde o hledání aplikačního objektu s 

určitým jménem nebo z určité vrstvy. 

Standardně jsou podporované tyto typy a 

jejich potomci: ClassId, ClassName, TableId, 

TableName a UserId. Rozšíření o další typy 

vyžaduje jednoduchou programovou úpravu. 

Technické detaily 

Ne všechna pole jsou zahrnuta do výsledků, konkrétně 

jsou ignorována všechna systémová pole (takže 

například hledání typu TableId nevrací systémové pole 

TableId, existující ve všech tabulkách).Podmínky se 

nacházejí ve třídě DevRefAnalysisSeekFields, metodách 

isTableWanted() a isFieldWanted(). 
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Reference 

Formulář Reference zobrazuje nalezené výskyty hledaných hodnot v prohledávaných databázových polích. V 

dialogu pro aktualizaci referencí je možné zvolit vyhledávání ve všech společnostech (DataArea). 

 

  

Technické detaily 

Implementace nového generátoru vyžaduje tyto kroky: 

 Vytvoření potomka třídy DevRefValueType 

 Implementace metod: 

o static boolean isSupportedType() – Pro zadané jméno typu vrací informaci, zda mohou být jeho 

hodnoty vytvořeny tímto generátorem. 

o Query generatorQuery() – Dotaz použitý pro generování hodnot. Pole Hledaná hodnota a Popis 

mohou být získány pouze z prvního datového zdroje tohoto dotazu. 

o DevRefValue value() – Vrací hodnotu pro hledání na základě konkrétního záznamu z dotazu. 

o Description valueDescription() - Vrací Popis hodnoty pro hledání na základě konkrétního záznamu 

z dotazu. (Volitelné) 

 Začlenění do DevRefValueType::construct() 

Jako triviální příklad může posloužit třída DevRefValueType_UserId. 
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HLÁŠENÍ CHYB 

Veškeré nalezené chyby (případně jinou zpětnou vazbu) posílejte prosím na e-mailovou adresu 

bug@goshoom.net. 
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