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Microsoft .NET technologie 
gebruiken met LANSA 
 
Het Microsoft .NET Framework is een opkomende kern technologie die toegepast 
gaat worden in vele commerciële applicaties. Het is de grondlegging van 
Microsoft's visie hoe zowel gebruikers- als programmatische computer interfaces 
zullen gaan draaien – niet alleen voor volgend jaar of het jaar daarna, maar voor 
een vijf tot tiental jaren in de toekomst. 
 
LANSA gebruikt al heel lang Microsoft's kern technologieën in zijn eigen applicatie 
ontwikkeling en integratie tools, dus een logische vraag om te stellen is dan "Wat 
doet LANSA aan het toepassen van .NET?" Om deze vraag volledig te 
beantwoorden moeten we er bewust van zijn dat .NET een breed en ver reikende  
technologie is dat voordelen biedt op vele gebieden. Dus LANSA zijn breidt zijn 
eigen tools op verschillende fronten uit op basis van de .NET 'evolutionary tree'.  
 

De Technologische Evolutionaire Boom 
LANSA houdt zich niet bezig met het maken van low-level technologieën en talen 
die computers en programma interfaces aansturen. Wij bevinden ons in de  
business van het gebruiken en afschermen van de complexiteit van kern 
technologieën als .NET, Java, XML of Web services. Kijkend naar LANSA, dan 
gaat het bij LANSA om het toepassen van wetenschap , niet om de pure 
wetenschap. 
 
Het is onvermijdelijk dat sommige kern technologieën verwelken en worden 
vervangen door nieuwe. In veel gevallen is het dan nog zo dat het gaat om 
meerdere gelijkwaardige technieken die strijden om dezelfde doelmarkt. 
 
Voor LANSA betekent dat niet alleen dat het moet gaan kiezen welke 
technologieën we gaan ondersteunen, we moeten ook goed gepositioneerd zijn 
om deze keuzes snel te kunnen wijzigen met zo weinig mogelijke gevolgen. Dit is 
wat we noemen 'technology insurance'. 
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De Drie Pijlers van LANSA's Advanced Software 
Development 
Algemeen gesproken zijn er een drietal hoofdfactoren waarop LANSA zijn 
technologie keuzes maakt voor zijn eigen LANSA toolset: 

 Verbeterde Mogelijkheden — nieuwe dingen doen of oude dingen op een 
betere of goedkopere manier.  

 Betere Samenwerking — tussen operating systemen, ontwikkel talen en 
hardware.  

 Hogere productiviteit — bij het ontwerpen, ontwikkelen en gebruik maken 
van LANSA applicaties. 

 

 

Verbeterde Mogelijkheden 
Soms duikt een nieuwe technologie op waarmee u dingen kunt doen die u eerst 
niet kon. Dit was bijvoorbeeld technisch nog niet mogelijk, of u had de financiële 
middelen er niet voor. 
 
Al vele jaren maakt LANSA gebruik van de basis technologieën van Microsoft om 
geavanceerde applicaties te kunnen ontwikkelen. Visual LANSA bijvoorbeeld 
gebruikt de WIN32 API Rich-client interface en de Microsoft C++ compiler. 
LANSA for the Web en het Visual LANSA Framework hebben altijd hun focus 
gelegd op het ondersteunen van Microsoft's Internet Explorer browser interface. 
 
Met behulp van de .Net architectuur kan LANSA u mogelijkheden bieden die nog 
niet beschikbaar waren of het kan iets leveren op een meer efficiënte manier. Zo 
zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn om Web-based Visual LANSA Framework en 
RAMP applicaties te genereren als C# om ze vervolgens te compileren als .NET 
CLR executabel objecten. 
 
 

Betere Samenwerking 
LANSA en .NET applicaties dienen gebruik te kunnen maken van (zowel 
publiceren als consumeren) services van elkaar. Hoewel u dit vandaag de dag al 
kan, is het soms technisch erg complex en tijdrovend. Het niveau van 
samenwerking tussen LANSA en .NET applicaties zal echter verbeterd en verfijnd 
worden. 
 
LANSA Open for .NET is een nieuwe product dat de productiviteit en discipline 
van de LANSA Repository naar .NET applicatie ontwikkelaars zal brengen. Het 
product stelt .NET applicaties in staan om eenvoudig de LANSA Repository te 
benaderen draaiend op System i en Windows servers en zal worden opgeleverd 
als een kleine en gestandaardiseerde .NET class library. 
 
LANSA ontwikkelaars zullen ook profijt trekken. Verbeterde mogelijkheden in de 
Visual LANSA omgeving zorgen voor een betere samenwerking met .NET 
applicaties en Web services. 
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Visual LANSA zal het direct consumeren van .NET classes ondersteunen en stelt 
LANSA objecten in staat zich te publiceren voor direct gebruik door .NET op 
dezelfde manier als nu mogelijk is met ActiveX componenten. Met Visual LANSA 
wordt het ook mogelijk LANSA objecten te publiceren via SOA en Web service 
interfaces, maar ook het direct consumeren van SOA en Web services wordt 
mogelijk. Dit is overigens allemaal al mogelijk met LANSA Integrator. 
 
 

Hogere Productiviteit 
De ontwikkeling van .NET (maar ook Java) applicaties op het 3GL niveau is 
arbeidsintensief en vereist bovengemiddelde vaardigheden. Ontwerpen, 
implementeren, testen en uitrollen van business applicaties in deze omgevingen 
vallen veelal buiten de mogelijkheden en budgetten van de small to medium 

enterprise (SME) gemeenschap waar LANSA het meest favoriet is. 
 
De applicatie onderhoudsproblemen die vaak samengaan met deze technologieën 
komen alleen nog maar bovenop de life-cycle kosten en er zijn enkele gebieden 
waarbij LANSA toegevoegde waarde heeft. Het is bijvoorbeeld al mogelijk om 
Visual LANSA Framework en RAMP applicaties binnen .NET applicaties te draaien, 
waarmee 5250 applicaties snel gemoderniseerd kunnen worden. Het Visual 
LANSA Framework wordt uitgebreid met de mogelijkheid om .NET applicaties op 
te kunnen nemen. 
 
De LANSA Repository is altijd LANSA's meest unieke en krachtigste onderdeel 
geweest. Het toevoegen van een Business Object Builder in Visual LANSA zal een 
volgende generatie van de LANSA Repository gaan kenmerken. 
 
LANSA Business Objecten zullen volledige class interfaces hebben die direct te 
gebruiken zijn, in zowel een Windows als Web omgeving, door LANSA, .NET of 
Java applicaties. 
 
LANSA Business Objecten kunnen als volgt worden omschreven: 

 Afschermen van interne complexiteit voor ontwikkelaars.  
 Een nog grotere herbruikbaarheid.  
 Bevatten complexe business processen, niet enkel business rules.  
 Brengt een betere scheiding aan in IT vaardigheden.  
 Maakt user interfaces dunner.  
 Vermindert de kosten voor onderhoud en verbeteringen.  
 Kunnen automatisch gepubliceerd worden door middel van industrie 
standaard interfaces en technologieën.  

 
 

LANSA's Bewezen Technologie 
Al 20 jaar lang richt LANSA zich op kern technologieën om nieuwe mogelijkheden 
te kunnen aanbieden, de productiviteit van ontwikkelaars en gebruikers te 
verhogen en om te kosten te drukken tijdens het ontwikkelen of onderhouden 
van systemen. 
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Betere samenwerking tussen LANSA en .NET applicaties is opnieuw een 
voorbeeld dat u met LANSA verzekerd bent van het kunnen gebruiken van de 
allerlaatste technieken. 
 

LANSA is uw Microsoft .NET Technologie Verzekerings 
Polis 
 

Verbeterde mogelijkheden: Door het implementeren van de .NET architectuur 
kan nieuwe mogelijkheden aanleveren of meer effectiviteit bieden aan bestaande 
mogelijkheden. 

PRODUCT OMSCHRIJVING EN VOORDEEL 

Visual LANSA 
Framework en RAMP 
als .NET executable 
objecten 

Het wordt mogelijk Web-gebaseerde Visual LANSA 
Framework en RAMP applicaties te genereren als C# en ze te 
compileren als .NET CLR executable objecten. Dit alles komt 
rond deze tijd beschikbaar. De gecompileerde .NET 
applicaties levert aanzienlijke verbeteringen omtrent 
performance en interface, waarmee nog steeds gebruik kan 
worden gemaakt van de voordelen van een zero deployment 
model. 

 

Betere samenwerking: Het niveau van samenwerking tussen LANSA en .NET 
applicaties zal constant verbeterd en verfijnd worden. 

PRODUCT OMSCHRIJVING EN VOORDEEL 

LANSA Open for 
.NET 

LANSA Open for .NET wordt opgeleverd als een kleine 
gestandaardiseerde .NET class library en stelt .NET 
applicaties in staat om eenvoudig de LANSA Repository te 
benaderen op zowel System i en Windows servers. Dit LANSA 
product is nu al beschikbaar. LANSA Open for .NET zal de 
productiviteit en discipline van de LANSA Repository openen 
voor .NET applicaties.  

Visual LANSA classes 
gepubliceerd als 
.NET objecten 

Het wordt mogelijk Visual LANSA objecten te publiceren 
(classes) voor direct binair gebruik in .NET CLR applicaties op 
ongeveer dezelfde manier als nu ActiveX componenten 
worden gepubliceerd. 

Visual LANSA classes 
gepubliceerd als SOA 
en Web services 

Het wordt mogelijk Visual LANSA classes te publiceren met  
SOA en Web service interfaces. Dit is overigens op dit 
moment al mogelijk met behulp van LANSA Integrator. 

Visual LANSA dat 
.NET classes 
consumeert 

Visual LANSA applicaties kunnen straks .NET classes direct op 
binair niveau consumeren op ongeveer dezelfde manier als 
nu ActiveX componenten geconsumeerd worden. 

Visual LANSA dat 
SOA en Web services 
consumeert 

Visual LANSA applicaties kunnen straks Web services 
consumeren. Dit is overigens op dit moment al mogelijk met 
behulp van LANSA Integrator. 

 



 

 
LANSA Nieuwsbrief Juli 2008 pagina 5 
© LANSA 2008 

Hogere productiviteit: Hier volgen enkele punten waarmee de LANSA 
Repository de productiviteit van 3GL .NET applicatie ontwikkeling kan verbeteren. 

PRODUCT OMSCHRIJVING EN VOORDEEL 

Visual LANSA 
Framework en RAMP 
als onderdeel van 
.NET applicaties 

Visual LANSA Framework en RAMP applicaties kunnen op dit 
moment al worden opgenomen en bestuurd door .NET 
applicaties. Dit zal als standaard mogelijkheid worden 
opgenomen in de volgende versie van het Visual LANSA 
Framework. Deze mogelijkheid biedt aanzienlijke 
productiviteitsvoordelen voor klanten die 5250 applicaties 
willen migreren naar .NET omgevingen. 

.NET applicaties 
opnemen en 
besturen binnen het 
Visual LANSA 
Framework en RAMP 

Met de mogelijkheid om .NET applicaties op te nemen in het 
Visual LANSA Framework als een nieuw type snap-in 
component kan het Visual LANSA Framework worden 
gebruikt om .NET gebaseerde applicaties te besturen. Dit is 
uitermate aantrekkelijk .NET geïnteresseerde klanten die de 
tijd en mogelijkheden niet hebben om hun eigen commerciële 
applicatie Framework te ontwikkelen. 

Visual LANSA 
Business Object 
Builder 

De LANSA Repository is altijd LANSA's meest unieke en 
krachtigste onderdeel geweest. Het toevoegen van een 
Business Object Builder in Visual LANSA zal een volgende 
generatie van de LANSA Repository gaan kenmerken. 
Business objecten kunnen worden gezien als geavanceerde 
OAMs (I/O Modules) met volledige class interfaces die direct 
gebruikt kunnen worden in zowel Windows als Web, in 
LANSA, .NET of Java applicaties. 
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Details ondersteuning 

i5/OS V6R1 
 
 
LANSA klanten die willen overgaan naar i5/OS V6R1 moeten LANSA Versie 11 
Service Pack 4 - V6R1 ready installeren of upgraden naar deze versie. 
 
Door deze nieuwe i5/OS versie van IBM dienen alle programma’s die de i5/OS 
Machine Interface (MI) gebruiken en die zijn aangemaakt in een voorgaande 
i5/OS versie opnieuw geconverteerd te worden. Om een programma te kunnen 
converteren, dient zijn aanmaak data (wordt ook wel aangegeven als 
observability) aanwezig te zijn. 
 
Alle programma’s die zijn aangemaakt in OS/400 V5R1 of een latere versie 
hebben hun aanmaak data automatisch bewaard tijdens de aanmaak van het 
programma. 
 
Programma’s die zijn aangemaakt onder versie V4R5M0 of een eerdere versie 
kunnen geconverteerd worden, maak dan moet de aanmaak data wel aanwezig 
zijn. Programma’s die niet geconverteerd kunnen worden moeten eerst opnieuw 
gecompileerd worden (her compilatie) met behulp van de originele source.  
 
Bekijk www-03.ibm.com/systems/i/advantages/v6r1/conversion.html voor meer 
informatie betreffende conversies. 
 

Opmerking: 

Het is voor de installatie van LANSA Versie 11 Service Pack 4 - V6R1 ready 
niet noodzakelijk om al uw systeem op i5/OS V6R1 te hebben. Deze LANSA 
versie kan worden aangebracht op iedere ondersteunde i5/OS versie. Dus als 
voorbereiding op uw overgang naar i5/OS V6R1 kunt u alvast een upgrade naar 
deze LANSA versie inplannen. 
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Het nieuwe EditorChanged 
event in een Grid 
component gebruiken 
 

Algemeen 
Visual LANSA 11.3 introduceerde een nieuw event bij het Grid component 
genaamd EditorChanged. Voordat dit event er was kon alleen door middel van 
tab gebruik, of door weg te klikken van de cel die werd gewijzigd, geconstateerd 
worden of de inhoud van een Grid was veranderd. Het EditorChanged event 
wordt afgevuurd als een eindgebruiker iets ingeeft in een cel van een Grid. 
Effectief is dit gelijk aan een keypress event voor een cel van een Grid.  
 
Er is echter een belangrijk verschil. De Value parameter van dit Event is van het 
type Variant en dient dus ander behandeld te worden dan andere veld types. 
 

 

Uitleg 
Variants kunnen niet op dezelfde manier gebruikt worden als Strings of 
numerieke velden omdat LANSA geen idee heeft wat het is, of welke 
methoden/properties het heeft. Dat is pas bekend tijdens runtime. Als u probeert 
een intrinsic functie te gebruiken op een Variant, of als de waarde wilt overzetten 
naar een veld van het type String of Alpha, dan zal de code foutlopen bij het 
uitvoeren van de applicatie. 
 
 
De documentatie bevat informatie omtrent Variants (zie Variant Handling in de 
Technical Reference Guide), maar in feite gaat he tom twee zaken al ser iets 
moet worden gedaan met Variants: 
 

 

Optie 1: Importeer de Variant bibliotheken 
Voeg direct onder het DEFINE_COM commando de volgende regel toe: 
FUNCTION OPTIONS(*DIRECT) 
Import Libraries(#PRIM_LIBV) 
BEGIN_COM Role(… etc 
 
Hiermee krijgt u toegang tot de Variant handling functies, zoals VarAsString().  
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Het is dan mogelijk om bijvoorbeeld het volgende toe te passen in de 
EditorChanged Handler: 
EVTROUTINE HANDLING(#GRID_1.EditorChanged) OPTIONS(*NOCLEARMESSAGES 
*NOCLEARERRORS) Value(#NewValue) 
Case Of_Field(#Grid_1.FocusCell.Column.Position) 
When Value_Is('*EQ 3') 
#W_GIVENAME := VarAsString(#NewValue) 
 
If (#W_GIVENAME.Trim.Cursize = 3) 
Select Fields(#GIVENAME) From_File(PSLMST) 
If ((#W_GIVENAME.Substring(1 3) = #GIVENAME.Substring(1 3)) AND 
(#GIVENAME.Cursize > 3)) 
Upd_Entry In_List(#Grid_1) 
Leave 
Endif 
EndSelect 
Endif 
endcase 
ENDROUTINE 

 

 

 

Optie 2: Stop de EditorChanged Variant in een statisch gedefinieerde 

Variant van het class type #Prim_Var 
De tweede mogelijkheid is om de waarde te koppelen aan een statisch 
gedefinieerde Variant, waarvan de waarde vervolgens kan worden gebruikt om 
andere veld types te vullen. 
 
EVTROUTINE HANDLING(#GRID_1.EditorChanged) OPTIONS(*NOCLEARMESSAGES 
*NOCLEARERRORS) Value(#NewValue) 
Define_Com Class(#PRIM_VAR) Name(#W_Value) 
Set Com(#W_Value) Value(#NewValue) 
 
Case Of_Field(#Grid_1.FocusCell.Column.Position) 
When Value_Is('*EQ 3') 
#XGIVENAME := #W_Value 
 
Select Fields(#GIVENAME) From_File(PSLMST) 
If ((#XGIVENAME.Substring(1 3) = #GIVENAME.Substring(1 3)) AND 
(#GIVENAME.Cursize > 3)) 
Upd_Entry In_List(#Grid_1) 
Leave 
Endif 
EndSelect 
EndCase 
ENDROUTINE 

 
 
Gebruikt u deze methode, dan hoeft bibliotheek #PRIM_LIBV niet geïmporteerd 
te worden en zou het zelfs gebruikt kunnen worden in RDML forms. 
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Lijs van objecten 
aangemaakt door LANSA bij 
compilaties op de iSeries 
 
Hieronder volgt een lijst van object types dat door LANSA wordt gegenereerd als 
er op de iSeries een compilatie wordt gestart.  
 

 
Bestanden 
 
RDML Partitie 

 Data area met dezelfde naam als het fysieke bestand (wordt voor locking 
gebruikt voor in een iSeries ontwikkelomgeving).  

 Fysiek bestand 
 Logicals, als deze tenminste zijn gedefinieerd. 
 I/O Module *PGM met dezelfde naam als het fysieke bestand.  

 
RDMLX Partitie 

 Data area met dezelfde naam als het fysieke bestand (wordt voor locking 
gebruikt voor in een iSeries ontwikkelomgeving).  

 Fysiek bestand 
 Logicals, als deze tenminste zijn gedefinieerd. 
 
RDML Bestand:  

 I/O Module *PGM met dezelfde naam als het fysieke bestand. 
 OAM *SRVPGM met dezelfde naam als het fysieke bestand. 
 
RDMLX Bestand:  

 OAM *SRVPGM met dezelfde naam als het fysieke bestand. 
 

 

Processen 
 
RDML Partitie 

 Data area met dezelfde naam als het proces (wordt voor locking gebruikt 
voor in een iSeries ontwikkelomgeving).  

 Twee of meer *PGM’s genaamd: 
P@<partition unique identifier>mmmmmnn waarbij mmmmm een 
sequentieel nummer is en nn de waarde 01, 02, etc. bevat.  
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RDMLX Partitie 

 Data area met dezelfde naam als het proces (wordt voor locking gebruikt 
voor in een iSeries ontwikkelomgeving).  

 Twee of meer *PGMs genaamd: 
P@<partition unique identifier>mmmmmnn waarbij mmmmm een 
sequentieel nummer is en nn de waarde 01, 02, etc. bevat.  

 *SRVPGM genaamd P@<partition unique identifier>.  
 

 

Functies 
 
RDML Partitie 

 Data area met de naam F@<partition unique identifier>mmmmm waarbij 
mmmmm een sequentieel nummer is dat wordt gebruikt om een functie te 
locken in een iSeries ontwikkelomgeving.  
 
*DIRECT functies:  

 *PGM genaamd @<functie naam>.  
 *PGM genaamd @<functie naam>ML in een multilingual partitie (zonder 
*MLOPTIMISE of *ILE)  

 *DSPF genaamd @<functie naam> als er tenminste een REQUEST, 
DISPLAY of POP_UP (of BROWSE) commando aanwezig is.  

 *PRTF genaamd $<functie naam> bij gebruik van *OS400_EXTPRINT.  
 
niet *DIRECT functies:  

 *PGM genaamd F@<partition unique identifier>mmmmm waarbij 
mmmmm een sequentieel nummer is.  

 *PGM genaamd F@<partition unique identifier>mmmmmML waarbij 
mmmmm een sequentieel nummer is en het een multilingual partitie 
betreft (zonder gebruik van *MLOPTIMISE of *ILE).  

 *DSPF genaamd F@<partition unique identifier>mmmmm waarbij 
mmmmm een sequentieel nummer is, als er tenminste een REQUEST, 
DISPLAY of POP_UP (of BROWSE) commando aanwezig is.   

 
RDMLX Partitie 

RDML functie:  
 Data area met de naam F@<partition unique identifier>mmmmm waarbij 
mmmmm een sequentieel nummer is dat wordt gebruikt om een functie te 
locken in een iSeries ontwikkelomgeving.  

 Zelfde als Functies in een RDML Partitie.  
 
RDMLX functie:  

 *SRVPGM genaamd @<functie naam>.  
 *PGM genaamd @<functie naam>.  

 
Componenten: WAM’s en Reusable Parts 

RDMLX Partitie 
 *SRVPGM genaamd @<component naam>. 
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LANSA for WAM’s 

iSeries Benodigdheden 
 
OPMERKING: Alle benodigde sofware dient te worden geïnstalleerd! 

  

 
Controleer de geïnstalleerde Licensed programs op uw iSeries: 
* 5722SS1  *BASE  
* 5722SS1  optie 13 - System Openness Includes 
* 5722SS1  optie 33 - Portable Application Solution Environment 
* 5722DG1   - HTTPserver 
* 5722JC1   - Java 
* 5722JV1 optie 6  - Java 1.4     
* 5722TC1 *BASE  - TCP/IP  (correct geconfigureerd) 
* 5722WDS, opties 51-56  - Websphere Development   C++ compiler  
 

* 5733XT1 opties 7 + 8 - XML Toolkit 
  � deze software dient veelal apart bij IBM te worden besteld!  
  
 
+ PTF SI21062  - OSP Version 5.3.1 XML parser performance improvement for 
DB2 
  � Voor het verkrijgen van deze dient u te beschikken over een IBM User ID en 
Password.  
  

1. Ga naar Fix Central: http://www-912.ibm.com/eserver/support/fixes/ 
2. In het Fix Central window, selecteer in de dropdown lists:  

a) in Server, selecteer : iSeries family  
b) in Product or fix type, selecteer: OS/400 and i5/OS  
c) in Ordering option, selecteer: Individual fixes  
g) in OS level, selecteer: V5R3/V5R2/V5R1  
Druk op Continue.  

3. Log in met uw IBM User ID en Password. Druk op Continue.  
4. Geef het PTF nummer op dat u wenst te downloaden. In deze situatie, 

SI16626.  
Druk op Continue.  

5. In het Packaging options window:  
a. What do you want to order? selecteer: PTFs and Cover Letters  
b. What are your order options? selecteer -  Include all requisite PTFs  

Voor FTP Download of CD-ROM media, geef de vereiste PTFs zodat ze 
kunnen worden aangebracht op meerdere systemen.  

6. In het Download options window, selecteer de Download CD_ROM image 
to FTP server. 

       Selecteer alle andere opties die u wenselijk acht.  
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* Opmerking:  Als de WAMs niet goed werken bestel de PTFs dan opnieuw, ook 
al staan ze al op uw systeem. 
  
* Opmerking: De huidige versie van de XML Toolkit is V1R1M0 en kan worden 
geïnstalleerd op i5/OS (5722SS1) V5R3 of V5R4. PTF SI21062 verbeterd de 
performance van 5733XT1 en dient geïnstalleerd te worden in zowel V5R3 en 
V5R4! 
(bron: http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg247258.pdf) 
 
* Opmerking: Er is geen speciale versie van de XMLToolkit voor V6R1. Dit 
Licensed Program Product behoord tot de "skip ship" producten die voor V6R1 
worden ondersteund maar waar geen nieuwe versie voor V6R1 benodigd is, maar 
die wel zelf geconverteerd dienen te worden!   
 (bron: http://www.redbooks.ibm.com/redpieces/pdfs/redp4293.pdf) 
 
 
 

 
 

Laatste nieuws omtrent dit issue!! 
 IBM heeft de toolkit 5733XT1 die door LANSA wordt ondersteund 
vervangen door de nieuwe toolkit 5733XT2 (XT2). Als u nu voor OS/400 
V5R3, V5R4 en V6R1 de XT1 Toolkit aanvraagt, dan zal IBM de XT2 Toolkit 
leveren.  

 De toolkit 5733XT2 wordt echter met WAM’s in LANSA SP4 nog niet 
ondersteund/getest. Het is zelf zo dat de nieuwe XT2 toolkit niet de  
Xerces/Xalan versie ondersteund die LANSA op dit moment gebruikt. 

 
Er kan zich dus een situatie voordoen waarbij u als LANSA klant de XT1 toolkit 
nodig heeft voor RDMLX Web en WAM’s maar dat IBM alleen maar XT2 
beschikbaar heeft. 
 
Indien u bovenstaande situatie treft, dan kunt u contact opnemen met LANSA, 
zodat we de software beschikbaar maken via onze FTP site. Dit is, tot dat wij XT2 
getest hebben, wel een korte termijn oplossing. 
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Voordelen van het PNG 
Image Formaat 
 
http://www.atalasoft.com/PNG.aspx  
 
Er moet voorzichtig worden omgegaan met JPEG images omdat iedere keer als 
een JPEG opnieuw wordt opgeslagen er een compressie plaatsvindt. 
 
Omdat PNG niets doet met compressie is het een ideaal formaat voor 
archiveringsdoeleinden en voor en aanbrengen van wijzigingen vlak voordat het 
definitief wordt opgeslagen als een JPEG. 
 
JPEG is het meest gebruikte image formaat voor het web en dit zal ook zo 
blijven.  
 
De meeste fotografische afbeeldingen die gepresenteerd worden via het web 
kunnen uiteindelijk beter worden bewaard als JPEG in plaats van PNG, omdat het 
formaat JPEG veel kleiner zal zijn. 
 
 
==================================================  
 
PNG versus GIF  
        http://www.w3.org/QA/Tips/png-gif  
 
==================================================  
 
Waarom PNG Images gebruiken in uw Web Design  
        http://www.selfseo.com/story-19263.php  
 
==================================================  
 
Web Images: GIF, JPEG, PNG  
        http://tlt.psu.edu/suggestions/research/GIForJPEG.shtml  
 
================================================== 
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Waarom 'page at a time' 
erg vreemd is vandaag 
de dag 
 
Dit scherm ………….   
 

 
 
……… is “Mijn documenten”. 
 

Dit is de meest algemene presentatie van het meest gebruikte ‘business object’ 
ter wereld. 
 
Stelt u zich eens voor dat bovenstaande presentatie als volgt gebruikt kan 
worden: 

• Met behulp van de Next button kunt u de volgende pagina van 
documenten bekijken.  

• Als u het window vergroot dan ziet u niet meer (extra) documenten.  
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• Als u sorteert op “Naam” en vervolgens “QA” ingeeft dan ziet u niets 
omdat u niet gepositioneerd bent op de pagina waarvan de documenten 
beginnen met “QA”.  

• Als u sorteert op “Gewijzigd op” dan komen om dezelfde reden 3 
belangrijke documenten niet in de lijst te staan die toch vandaag zijn 
gewijzigd.  

• Etc, Etc.  
 
 
Wat heeft u hier zelf over te zeggen?   

 Waarom zou u een nieuw Windows Rich Client interface ontwerpen die 
dezelfde kritieken gaat ontvangen?  

 Waarom zou u een enorme hoeveelheid complexiteit gaan inbouwen om 
alleen maar een page at a time concept te gaan ondersteunen? 

 

De meeste eindgebruikers vandaag de dag zien dingen als Orders, Producten, 
facturen, Regels, etc. veelal als documenten, niet als een regel in een database. 
Ze denken in documenten omdat deze ‘dingen’ in de meeste gevallen 
documenten zijn, ook al zijn dit bijvoorbeeld PDF’s. Veel eindgebruikers weten 
niet eens wat een database is en dat willen ze ook helemaal niet weten. Kijk 
bijvoorbeeld eens naar MS-Outlook. Het heeft een Inbox en een Outbox. Ze 
zinspelen op plastic bakken op uw bureau waarin documenten kunnen worden 
gelegd. Het gaat hierbij totaal niet om het OUTLOOK.PST bestand.  
 
Als u teveel dingen in “Mijn documenten” heeft staan, waardoor het tonen ervan 
een probleem wordt, dan moet de oplossing van dit probleem niet worden 
gezocht in een page at time algoritme. Er worden sub-folders gemaakt als 
Presentaties, Correspondentie, Vergaderingen, etc. of, er word teen zoek 
mechanisme geactiveerd om alleen maar bepaalde documenten als LAN*.DOC of 
*.PPT in de lijst op te nemen.  
 

Zowel de organisatorische als de filter oplossing hebben hun equivalent in interne 
database regel afhandelingen (drill down trees en generiek/categorie/type zoek 
opdracht).             
 
We moeten ons anders gaan inleven en niet alleen maar denken in database 
tabellen. Deze (verouderde) manier van denken kan ook wel de “CRUDe view” 
worden genoemd. IT mensen zijn gek op deze CRUDe view, omdat het hen 
eenvoudigweg in staat stelt code te genereren op basis van database tabellen, 
waarbij men geen tijd hoeft te verspillen in het uitzoeken wat eindgebruikers nu 
werkelijk willen zien aan informatie. Dit is vandaag de dag echter niet meer 
voldoende. Eindgebruikers, speciaal jonger dan 35 jaar, zijn meer gewend 
verwachten ook veel meer.      
 

Dit is slechts een persoonlijke opinie; velen delen deze mening niet.     
 
‘Page at a time’ is uitgevonden om een specifiek probleem op te lossen in een 
bepaalde tijdsperiode (trage System/38 machines en trage 5250 schermen). In 
een tijd van windows rich clients, super snelle Pc’s en netwerken, is deze 
techniek echter achterhaald. 
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VL Client Server Codering 
Technieken – Data Selecteren 
van een Server 
 
Stelt u zich eens een VL windows rich client programma voor waarbij een tree 
view gevuld dient te gaan worden met data en dat deze data zich bevindt in een 
centrale server. Er zijn een tweetal basis technieken om dit te realiseren ….  
 

 
 
Techniek A selecteert de data direct uit de bestanden en voegt ze toe aan de 
tree.   
 
Techniek B roept een functie aan op de server. De server functie vult een lijst en 
geeft deze terug aan van waar het is aangeroepen. De afroeper leest de lijst en 
voegt gegevens toe aan de tree.  
 
Hier volgen enkele overwegingen bij het toepassen van deze technieken: 
 

 Techniek A is de beste oplossing in veel situaties 
Techniek A is in veel gevallen de beste keuze. Het gebruik van pre-determined 
join en virtuele velden, speciaal om data op te halen uit meerdere bestanden, is 
een erg krachtige een efficiënte manier om te snelheid te verbeteren en om de 
logica van uw applicatie te vereenvoudigen. De performance van Techniek A kan 
gelijk of zelfs beter zijn dan Techniek B als gebruik wordt gemaakt van een 
geschikte "Blocking Size" (zie volgende pagina) en zorgt voor een eenvoudiger te 
onderhouden applicatie.  
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 Techniek B is de beste oplossing in sommige 
situaties 

Als u bijvoorbeeld een tree wilt opbouwen die data bevat uit meerdere bestanden 
die niet “plat” gemaakt kan worden door middel van pre-determined join fields, 
virtuele velden, etc, dan is techniek B de beste oplossing.  
 
Het onnodig gebruik van techniek B maakt het geheel wel wat gecompliceerder 
tijdens ontwikkeling en uitrol en zorgt voor hogere onderhoudskosten. Als u 
techniek B te ver doorvoert kunt u ook aanlopen tegen een teveel gebruik aan 
functies. Als 5 verschillende trees of lists gevuld worden met hetzelfde bestand 
maar met verschillende velden, dan heeft u 2 opties …. maak 5 variaties van de 
server functie om alle trees te kunnen vullen, of maak een ‘generieke’ versie dat 
alles teruggeeft, wat zonde is omdat het ook details terugstuurt die niet altijd 
nodig zijn.  
 
       

Overweeg uw opties  
Stel dat u enkele klanten wilt selecteren en dat u voor iedere klanten een 
bijbehorende omschrijving wilt ophalen van de provincie waarin de klant woont.  
 
      Select Fields(whatever) from_file(CustMast) 

           Fetch fields(#StateDesc) from_File(States) with_key(#PostState) 

      EndSelect  

      
In een client server applicatie zal een loop als deze niet goed performen, daarom 
volgen nu enkele tips om dit anders op te zetten: 

o Maak van de omschrijving van de provincie PJFs of virtueel veld in de 
CustMast tabel en lees deze dan in met het SELECT commando. 

o Gebruik Keep_Last(50) bij het FETCH commando.  
o Plaats alle omschrijvingen van de provincies bij het starten van uw 

programma in een keyed collectie en gebruik dit in plaats van het FETCH 
commando. 

o Maak een server site functie van Techniek B.   
 
 

 Techniek A wordt enorm beïnvloed door de selection block size die 

u opgeeft bij de CONNECT_FILE built-in functie. In het VLF geeft u dit in 
het server definitie scherm als volgt in:  

 

              
 
De standaard waarde in het VLF is 50 en is gebaseerd op de standaard waarde 
van de CONNECT_FILE built-in functie. Dit is echter een waarde die vele jaren 
geleden is vastgesteld. Vandaag de dag is een hogere waarde als 200, 500 of 
zelfs 1000 meer zinvol. Test dit uit. U bent in feite hierbij op zoek naar een 
waarde die uw ‘gemiddelde’ SELECT commando vertegenwoordigd en die in een 
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enkele exchange met de server alle records ophaalt die u wenst. 50 voor nu is 
wellicht een minimum waarde.  

 
 Er is u wellicht geadviseerd de selection block size op 1 te zetten 

Dit advies is mogelijk gegeven omdat u select/update loop als deze in uw 
programma heeft staan ….  
 
               Select *All From_file(XXXX) 

                  Update fields(#a #b #c)  

               Endselect 

  
wat alleen ‘het laatst gelezen record’ bijwerkt (er wordt geen WITH_KEY of 
WITH_RRN parameter gebruikt). Het zal letterlijk het laatst gelezen record van 
de selectie blok bijwerken, en dat is waarschijnlijk niet wat u wilt. 
 
Indien u dit type Select/Update loop heeft of wilt gaan gebruiken, dan is een 
selection block size van 1 beslist niet de goede oplossing. U kunt dit probleem op 
en 2 of 3 tal andere manieren oplossen (zie de LANSA Technical Guide). Door 
een globale setting van 1 zal u tevens de performance van alle andere select 
loops in uw applicaties aanzienlijk verslechteren.     
  
U kunt als alternatief ook kiezen voor een update met key of relative record 
number: 
                 
               Select *All From_file(XXXX)       

                  Update fields(#a #b #c ) with_key(#xxxxxxxx) 
                  Endselect 
                 
        -OF- 
  
               Select *All From_file(XXXX) 

                  Update fields(#a #b #c)  with_rrn(#xxxxxxxx)   
               Endselect 

 
 

 Als u de waarde anders zet dan 1, bijvoorbeeld een waarde hoger dan 
50, laten we zeggen 200, 500 of 1000 dan kunt u uw bestaande applicaties 
ook sneller maken. Onderstaande tabel toont de relatieve impact van de 
selection block size in de VL form dat 425 records leest uit de PSLMST 
demonstratie tabel ….    

 

Block Size Verstreken 
Tijd 

1 34s 

20 7s 

50 3s 

500 < 1s 
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 U kunt de selection block size dynamisch wijzigen. Als u een stuk 
code heeft waarbij u weet dat er erg veel records gelezen gaan worden, 
dan kunt u de block size waarde omhoog gooien, de select uitvoeren, om 
het hierna weer terug te zetten naar zijn normale waarde. Dit is ook een 
manier om het ‘update last record’ probleem op te lossen, maar het is 
wellicht niet de beste manier. Als u bijvoorbeeld de standaard blocking size 
waarde op 500 heeft staan, dan kunt u vlak voor het uitvoeren van de 
SELECT de blocking size op 1 zetten als volgt:    

  
USE BUILTIN(CONNECT_FILE) WITH_ARGS('FileName' 'ServerName' 1) 
        Select *All From_file('FileName') 
                  Update fields(#a #b #c)  
        Endselect  
USE BUILTIN(CONNECT_FILE) WITH_ARGS('FileName' 'ServerName' 500) 
  
Er is geen disconnect file nodig om opnieuw een bestand te connecteren met een 
andere blocking factor. 
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LANSA bereikt de  

YouTube generatie 
 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=qg3xL5Ug8Xk 
 
Bovenstaand een link naar een promotie video die is ontworpen tijdens de user 
conference in de VS. 
 
Ervan uit gaande dat u: 
a) speakers heeft of een koptelefoon 
b) de YouTube player op een high-quality mode zet en 
c) de player in full-screen zet 
 
Veel plezier ermee en stuur het door naar iedereen die u kent. Zo krijgen we veel 
hits bij YouTube en maken we LANSA nog meer bekend!!   :-) 
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Hoe het AutoSignoff window 
gesloten kan worden bij Visual 
LANSA Framework on web 
 
Als u het Visual LANSA Framework draait in de browser dan ziet u waarschijnlijk 
volgend window verschijnen: 
 

 
 
Dit is een Visual LANSA Framework "AutoSignoff" window wat detecteert of een 
VLF browser sessie is afgesloten. Als een browser sessie is afgesloten dan stuurt 
het een vereiste signoff bericht naar de web server. 
 
Voor een volledige omschrijving van de AutoSignoff functionaliteit, bekijk het 
artikel What is the AutoSignoff button that appears on my task bar when 

executing a Web browser application? in de Frequently Asked Questions sectie 
van de Visual LANSA Framework Online Guide. 
 
Het AutoSignoff window is normaal gesproken er klein en kan geopend blijven of 
worden geminimaliseerd. 
 
 
Om het volgende echter te vermijden:  

 Gebruiker sluit per ongeluk dit window  
 Gebruikers raken in de war door de aanwezigheid ervan  

 
Kan het ook onzichtbaar worden gemaakt door middel van een Internet Explorer 
optie: 
In Internet Explorer, onder Tools en Internet Options en de Security tab folder, 
kunt u uw LANSA for the web server opgeven als Trusted Site. 
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 Selecteer 'Custom Level' bij 'Trusted Sites' om het 'Security Settings' 
window te openen. 

 Ga op zoek naar de optie 'Allow script-initiated windows without size or 
position constraints'. 

 

 
 
Selecteer bij deze optie 'Allow script-initiated windows without size or position 
constraints' de 'Enable' waarde om het AutoSignoff window niet te tonen. 
 
Deze optie kan zowel in IE6 en IE7 worden toegepast. 
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De performance van 
iedere WAM tracen 
 
Dit is een algemeen reusable part speciaal ontworpen om de performance te 
evalueren van de code aangebracht in uw WAM. Het is ontworpen om actief te 
zijn in het VLF, maar kan op eenvoudige manier worden aangepast zodat het kan 
draaien in iedere willekeurige WAM.   
 
Om het te kunnen gebruiken:  

• Maak een VL reusable part genaamd U_TRACEA met onderstaande code. 
• Check in en compileer het reusable part op de web applicatie server. 

 
 
 
FUNCTION OPTIONS(*DIRECT) 
Begin_Com Role(*EXTENDS #PRIM_OBJT) 
  
Define_Com Class(#vf_elindx) Name(#ActivityStack) 
Define_Com Class(#prim_kCol<#vf_eltxtl #vf_elidn>) Name(#ActivityDescriptions) 
Style(Collection) 
  
Define_Com Class(#prim_kCol<#vf_elnumx #vf_elidn>) Name(#ActivityStarts) Style(Collection) 
  
Define #TimeNow *DateTime 
  
Mthroutine uStartActivity 
Define_map *input #prim_objt #uComponent pass(*By_Reference) 
Define_map *input #vf_elidn #uId 
Define_map *input #vf_eltxtl #uDescription 
DEFINE_map *input CLASS(#vf_sw100) NAME(#avFrameworkManager) pass(*By_Reference) 
  
Define_com #prim_alph #TDescription 
  
#TDescription := '*** ACTIVITY:Started ->' + ' ' + #uDescription.Value 
  
Begin_Loop to(#ActivityStack * 3) 
#TDescription := " " + #TDescription 
End_Loop 
  
#ActivityStack += 1 
  
#avFrameworkManager.avRecordTrace Component(#uComponent) Event(#TDescription)  
  
Set_ref #ActivityDescriptions<#uId> (*Create_as #vf_eltxtl) 
Set #ActivityDescriptions<#uId> Value(#uDescription) 
  
Set_ref #ActivityStarts<#uId> (*Create_as #vf_elnumx) 
#TimeNow := #TimeNow.Now 
Set #ActivityStarts<#uId> Value(#TimeNow.AsSeconds) 
  
Endroutine 
  
Mthroutine uEndActivity 
Define_map *input #prim_objt #uComponent pass(*By_Reference) 
Define_map *input #vf_elidn #uId 
DEFINE_map *input CLASS(#vf_sw100) NAME(#avFrameworkManager) pass(*By_Reference) 
  
Define_com #prim_alph #TDescription 
Define_com #vf_elnumx #ActivityTime 
  
If_ref #ActivityDescriptions<#uId> is_not(*null) 
  
#TimeNow := #TimeNow.Now 
  
#ActivityTime := #TimeNow.AsSeconds - #ActivityStarts<#uId> 
  
#ActivityStack -= 1 
  
if (#ActivityStack < 0) 
#ActivityStack := 0 
EndIf 
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#TDescription := '*** ACTIVITY:Ended -> ' + #ActivityDescriptions<#uId> + '. Elapsed time was 
' + #ActivityTime.AsString()   
  
Begin_Loop to(#ActivityStack * 3) 
#TDescription := " " + #TDescription 
End_Loop 
  
#avFrameworkManager.avRecordTrace Component(#uComponent) Event(#TDescription) 
  
Set_ref #ActivityDescriptions<#uId> *null 
Set_ref #ActivityStarts<#uId> *null 
Endif 
Endroutine 
END_COM  

__________________________________________________________________ 
 

Voeg in de WAM in kwestie, in het begin van de source onderstaande code toe … 
 
Define_Com Class(#U_TRACEA) 

 
Ieder VLF WAM heft drie algemene events - uInitalize, uExecute en uTerminate.  
  
De meeste WAM’s hebben meerdere routines die zelf geregistreerde events 
afhandelen, zoals bijvoorbeeld uWAMEvent_1, uWAMEvent_2, etc.    
 

 

Voeg direct aan het begin van deze routines, dus direct na het EvtRoutine of 
Subroutine commando de volgende “Start” regel toe: 
 
Invoke #U_TraceA.uStartActivity uComponent(#Com_Owner) uID(INIT) 

uDescription('Your description of the activity') 

avFrameworkManager(#AvFrameworkManager)  

 

 
Helemaal aan het einde van deze routines, dis vlak voor het Endroutine of ieder 
willekeurige RETURN commando de volgende “End” aanroep toe: 
  
Invoke #U_TraceA.uEndActivity uComponent(#Com_Owner) uID(INIT) 

avFrameworkManager(#AvFrameworkManager) 

  

 
De gele uID(INIT) parameter identificeert de symmetrie tussen de start en het 
eind van de activiteit, onafhankelijk waar ze zich in de code bevinden.   
 
Iedere Start en End activiteitspaar moet een andere waarde bevatten 
(bijvoorbeeld: INIT, EXEC, TERM, UWAM1, UWAM2, DOG, CAT, MICE, etc). 
 
De naam maakt totaal niet uit, maar het dient wel ieder Start/End paar uniek te 
identificeren in de WAM. 
 
De uID() waarde staat geneste Start/End paren toe waardoor u een activiteit kan 
opdelen in meerdere sub-activiteiten. Hierdoor kan uiteindelijk heel precies een 
probleem worden opgespoord.     
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Compileer de WAM opnieuw (checkin naar de iSeries als de iSeries uw webserver 
is). 
 
Start de VLF WAM applicatie met +TRACE=Y in de URL voer de acties uit die u 
met de tracing wilt bekijken.  
 
In de trace details zult u iedere start en eind activiteit aantreffen.  
 
De trace zal de applicatie mogelijk vertragen, maar de aangegeven tijden tonen 
precies hoe lang het systeem er over heeft gedaan om het start/eind paar uit te 
voeren. Dit tijd die wordt weergegeven is de verstreken tijd, niet de CPU tijd en 
alles wordt weergegeven in milliseconden.   
 
 
Enkele tips nog voor het gebruik hiervan:  

� Verwijder aanwezige tracé regels en voer een actie uit met de server.  
 
� Bekijk de start/eind paren die worden weergegeven. Heeft er 

plaatsgevonden wat u verwacht? Bijvoorbeeld, de Initialize en Terminate 
events vinden plaats bij iedere interactie in een stateless WAM. Is dit wat u 
verwacht?    

 
� De getallen die worden weergegeven betekenen niet zo heel veel omdat ze 

worden beïnvloed door vele factoren (systeem grootte, huidige bezetting, 
etc). Als u deze waarden echter kunt relativeren, dan kunnen ze wel 
degelijk behulpzaam zijn. Als u bijvoorbeeld veelal ‘goede’ transacties treft 
met een verstreken tijd van 0.1 tot 0.3 seconden maar u ziet er eentje die 
er 3,5 seconden over doet, dan is dat mogelijk een waar u aandacht aan 
kunt schenken.  

 
� De getallen hebben weinig te doen met de waarneembare verstreken tijd 

aan de client browser kant omdat er nog een hoop gebeurt nadat de code 
volledig is uitgevoerd (transformaties naar HTML, overzetten via de HTTP 
server, uitvoeren en presentatie door de client systeem browser, etc, etc).  

 
� Als u met alles klaar bent, vergeet dan niet alles wat te maken heeft met 

de tracing uit de source te verwijderen of om te zetten tot commentaar en 
hercompileer de WAM opnieuw. 
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Bestaande projecten 
bewaren in Integrator 
Studio 
 

Aanbeveling 
Het kan om meerdere redenen noodzakelijk zijn een backup te maken van uw 
Integrator Studio projecten.  

 Algemene backup vereisten.  
 Een project bewaren om deze vanwege problemen te versturen naar 
LANSA Support.  

 Projecten overzetten naar een andere studio werkomgeving. 
 
 
Het is heel erg eenvoudig om snel een backup te maken van al uw Studio 
projecten, oplossingen, soap server types en bestanden. 
 
 

Backup uw volledige Studio werkomgeving 
1. Start Windows File Explorer.  
2. Lokaliseer uw Studio werk directory. (dit is normaal gesproken de Studio 

directory) . 
3. Gebruik uw rechtermuis bij de directory en gebruik WinZip om alle 

directories en bestanden te archiveren in een workspace.zip bestand.  
 
Het enige bestand dat niet aanwezig zal zijn in de backup is het Studio.xml 
bestand uit de Studio directory. 

 

De Studio.xml bevat echter slechts een paar configuratie regels. Is dit bestand 
dus verloren gegaan dan kan het heel eenvoudig weer handmatig als volgt 
worden aangemaakt: 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<studio java-runtime="C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_14\bin\java.exe" 
java-compiler="C:\j2sdk1.4.2_14\bin\javac.exe"> 
 
<servers> 
<server name="LANSA01" url="http://LANSA01:4561"/> 
</servers> 
 
<services> 
<service name="LANSA01" url="http://lansa01:1099" program="/cgi-
bin/jsmadmin"/> 
</services> 
 
</studio> 
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De lijst van opgeslagen 
Frameworks in het 'Select 
Framework File' window kan 
worden aangepast 
 
U kunt beschikken over vele Framework ontwerpen in een enkel Visual LANSA 
Framework ontwikkel omgeving. 
 
Tijdens de start van het Framework wordt u door middel van onderstaand 
window gevraagd met welk bewaarde versie aan de slag wilt gaan: 

 

 

Stel dat u 5 verschillende Framework ontwerpen heeft die u allen heeft bewaard 
middels de 'SAVE AS' functionaliteit in de Framework ontwikkel omgeving.  
 
Dit resulteert in 5 XML bestanden met de naam die u heeft ingegeven tijdens de 
opslag van ieder Framework. 
 
Na een lange periode van ontwikkeling heeft u mogelijk een grote lijst van  
Framework ontwerpen. In deze situatie kunt u de lijst naar wens muteren: 

 Verwijder niet gebruikte of ongewenste Framework versies.  
 Bepaal een standaard Framework.  
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Indien u deze lijst zelf wilt aanpassen (hernoemen of een waarde verwijderen uit 
de lijst, etc...) houdt dan rekening met het volgende: 

 De getoonde lijst is afkomstig van een tekst bestand die is gedefinieerd in 
uw VLF system entry point. 
   

 In het meegeleverde entry point UF_DESGN staat een verwijzing 
opgenomen naar 'vf_sy001_system_choice.txt' door middel van 
onderstaande code: 
 
* Nominate the XML file containing the Framework design 
 
Set Com(#Com_Owner) Usystemxmlfile('vf_sy001_system.xml') 

 

Usystemxmlchoice('vf_sy001_system_choice') 
 

 vf_sy001_system_choice.txt bevindt zich in de Visual LANSA systeem 
partitie execute folder. 
 
 

 Het laatst bewaarde Framework dat is gebruikt wordt vastgelegd in een 
bestand met de naam 'vf_sy001_system_choice_Last_Used.txt'.   

 
 
Dit 'vf_sy001_system_choice_Last_Used.txt' bestand wordt vastgelegd in uw 
persoonlijke temporary directory omdat het iets is wat u recent hebt gebruikt.  
Door de waarde in dit bestand te wijzigen kunt u het standaard Framework 
bepalen.  
Dus als het 'Select Framework File' window wordt weergegeven dan wordt het 
Framework dat is opgenomen in het 'vf_sy001_system_choice_Last_Used.txt' 
bestand het gemarkeerde Framework zijn. 
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LIIMAIN crashed zonder 
enige reden 
(althans, zo lijkt het) 

 
 
Het compileren van een functie geeft een fout als deze: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er wordt geen X_error.log bestand geproduceerd en de LANSA 
ontwikkelomgeving wordt volledig afgesloten! 
 
 
Kijkend naar de source lijkt er niets bijzonders aan de hand. Om een dergelijk 
probleem op te sporen is het mogelijk de function check, build en compile apart 
te activeren. 
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A. Function check apart = OK 

 

B. Build – gaat fout 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de function check gaat het dus fout, waarmee de volgende activiteit 
"Enumerating Components" zou zijn. Dit kan worden veroorzaakt door het 
verkeerd gebruik van een deelteken in een berekening! 



 

 
LANSA Nieuwsbrief Juli 2008 pagina 31 
© LANSA 2008 

 

� In een berekening dient u voor en na een deelteken ('/') altijd een spatie op te 
nemen:  
#W$BTWAP0/100'  ==> #W$BTWAP0 / 100'  
  
� Ook kan het deelteken onjuist gedefinieerd zijn: 
(1 + #W$BTWAP0/100)   ==>  ((1 + #W$BTWAP0) / 100) or  (1 + 
(#W$BTWAP0 / 100)) ?? 
   
 
onjuist: 
CHANGE FIELD(#W$VERKOOP) TO('#W$VERKOOP / (1 + #W$BTWAP0/100)') 
CHANGE FIELD(#W$BTWHOOG) TO('#W$VERKOOP *  #W$BTWAP0/100') 
PRECISION(15 4) ROUND_UP(*YES) 
CHANGE FIELD(#W$VERKOOP) TO('#W$VERKOOP / (1 + #W$BTWBP0/100)') 
CHANGE FIELD(#W$BTWLAAG) TO('#W$VERKOOP *  #W$BTWBP0/100') 
PRECISION(15 4) ROUND_UP(*YES) 

  
  
juist: 
CHANGE FIELD(#W$VERKOOP) TO('#W$VERKOOP / ((1 + #W$BTWAP0) / 100)') 
CHANGE FIELD(#W$BTWHOOG) TO('#W$VERKOOP *  #W$BTWAP0 / 100') 
PRECISION(15 4) ROUND_UP(*YES) 
CHANGE FIELD(#W$VERKOOP) TO('#W$VERKOOP / ((1 + #W$BTWBP0) / 100)') 
CHANGE FIELD(#W$BTWLAAG) TO('#W$VERKOOP *  #W$BTWBP0 / 100') 
PRECISION(15 4) ROUND_UP(*YES) 

 
 
 
Omdat de berekening zich in 1 enkele parameter bevindt TO('...'), lijkt het erop 
dat de syntax checker dit NIET herkend als onjuist, maar het effect kan zijn dat 
LIIYMAIN volledig crashed tijdens de Build, zonder enige logging of berichtgeving 
daarvan. 
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Ondersteuning LANSA 

V10 zal gaan stoppen 
 
Aankondiging intrekken product ondersteuning! 

 
De ondersteuning van LANSA Versie zal stoppen op 31 Maart 2009 of drie 
maanden na de uitkomst van LANSA Versie 12. 
 

Opmerking: 

LANSA V10 zal geen ondersteuning gaan bieden voor i5/OS V6R1. Als u dus 
overgaat naar deze i5/OS V6R1 versie, dan zal een LANSA upgrade naar LANSA 
V11 SP4 V6R1 Ready noodzakelijk zijn. 
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Hoe identificeert u de 

build versie van de JAR 

file die u gebruikt 
 
Er zijn instances waarbij het nodig is te weten wat de versie van de JAR file is die 
u gebruikt in uw JSM. 
 
Dit zou nodig kunnen zijn om de volgende redenen: 

 Omdat LANSA Support hierom vraagt.  
 Bij het genereren van fouten waarbij Methoden niet kunnen worden 
gevonden.  

 Als u de verschillen wilt weten tussen een werkend en niet werkend JSM 
systeem, waarbij de systemen dezelfde versie behoren te hebben maar 
waarbij een afwijkend gedrag wordt geconstateerd.  

 
In deze situatie is het niet ideaal om naar de datum en grootte te kijken van het 
bestand. De aan te raden methode om de versie van de JAR file te achterhalen is 
om het jar bestand te openen met WINZIP om hierna het bestand 
versionJSM.txt te bekijken. 
 
De inhoud van het versionJSM.txt bestand toont de basis versie van de JAR file, 
maar ook iedere bijwerking die erop heeft plaatsgevonden. 
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Nieuwe LANSA 

Web site 
 

Sinds Maandag 30 Juni heft LANSA een nieuwe web site. 

 
Het nieuwe uiterlijk, inhoud en opzet van de site is het resultaat van de inbreng 
van verschillende groepen binnen LANSA,  maar ook van feedback van externen 
(LANSA klanten, partners, prospecten, en industriële contacten). Het meest 
opvallende verschil is de nieuwe home page met een nieuwe inhoud die als 
speerpunten het volgende toont: 

• The LANSA Platform 
• Application Development 
• System i Modernisation 
• Application Integration 

 
De komende maanden zullen nu en dan, op basis van gegeven input en 
commentaar, nog enkele wijzigingen op de site plaatsvinden. 

 


