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Variant Handling  
 

Function Libraries zijn een component date en set van routines bevat 

gedefinieerd met het MthRoutine commando. Deze function library routines 

kunnen in expressies worden gebruikt.  

 

Er zijn in LANSA function libraries beschikbaar voor string, getal, datum en tijd 

manipulatie (#PRIM_LIBS, #PRIM_LIBN, #PRIM_LIBD) en ze zijn veelal 

noodzakelijk bij het verkrijgen van de melding Error! Reference source not 

found. in de component editor. 

Om objecten van het type *VARIANT te kunnen gebruiken dient u de 

#PRIM_LIBV variant function library te gebruiken.  

 

Variants kunnen iedere type data bevatten (strings, integers, decimals, booleans, 

components). U kunt de variant functies gebruiken om te testen wat voor soort 

waarde de variabele bevat en ook kan de waarde in geconverteerde vorm, zoals 

numbers, strings of booleans, worden omgezet in het programma.  

 

Variants maken verwerking van waarden mogelijk, ongeacht hun type. De 

waarde van een cel van een grid bijvoorbeeld is voordat de applicatie is gestart 

niet bekend bij de compiler. Daarom sturen de EditorChanged en 

ItemChangedAccept events van een grid de waarde terug als een variant, 

waardoor de compilatie fouten betreffende het declaratie type van de waarde niet 

ontstaan. Het programma zal dan zo geschreven moeten worden dat wordt 

begrepen welke type(n) er in de grid aanwezig zijn.  

Ook de EditorChanged en ItemChangedAccept events van een treeview en 

listview geeft de Value parameter terug als een variant.  

 

Ook vele ActiveX controls accepteren en geven waarden terug als variants. Het is 

ook mogelijk variants te gebruiken voor het processen van waarden ongeacht 

hun type in uw eigen programma’s:  

Define_Com Class(*Variant) Name(#lclVariant)  
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Gebruik maken van de *Variant class is de aanbevolen methode. Als alternatief 

kan primitive variant component #PRIM_VAR worden gebruikt met zijn properties 

en methods.  

#PRIM_LIBV ondersteunt deze functies:  

VarType  VarIsString  

VarIsBoolean  VarAsBoolean  

VarIsEmpty  VarAsDecimal  

VarIsNull  VarAsInteger  

VarIsNullReference  VarAsReference  

VarIsNumber  VarAsString  

VarIsReference     

 

  

Variants 
• Een variant component variable kan iedere type data bevatten (strings, 

integers, decimals, booleans, components).  

• Een variant component heeft properties om het type waarde te testen die 

zich in het component bevindt.  

• De waarde kan in geconverteerde vorm, zoals numbers, strings of 

booleans worden opgehaald.  

• Variants maken het mogelijk voor componenten om toegang te krijgen tot 

waarden waarvan hun type niet statisch gedefinieerd kan worden. 

 

 

Field Typing 

 
 

• Alle velden in LANSA zijn vast gedefinieerd. 

• Een onbekend type wordt direct opgemerkt door de component editor.  

• Variants voorkomen deze beperking. 

 

 

Import 
• Om variants te kunnen gebruiken dient u de #PRIM_LIBV te importeren: 

IMPORT Libraries(#PRIM_LIBV)  

 

DEFINE_COM Class(#PRIM_VAR) Name(#MYDATA)  

#MYDATA := 'HELLO' 

#STD_TEXT := VarAsString(#MYDATA) 

#MYDATA := 123 

#STD_NUM := VarAsDecimal(#MYDATA)  
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Function Libraries 
• Een alternatieve manier voor het gebruik van Intrinsic Field Methods is het 

importeren van function libraries. 

• Function Libraries zijn een component die een aantal routines bevat die 

met behulp van het MTHROUTINE commando zijn gedefinieerd.  

 

string    #PRIM_LIBS  

number    #PRIM_LIBN  

date and time   #PRIM_LIBD  

*VARIANT    #PRIM_LIBV 

 

 

Import Strings Library 
Als u bijvoorbeeld de #PRIM_LIBS importeert voor het gebruik van strings: 

IMPORT Libraries(#PRIM_LIBS)  

 

Dan kunt u de intrinsics in de volgende vorm gebruiken: 

 

#STD_TEXT := Trim( #SURNAME ) 

#STD_TEXT := Lowercase( Trim( #SURNAME ) )  

 



 

 
LANSA Nieuwsbrief Maart 2007 pagina 4 
© LANSA 2007 

Ondersteuning SQL Server 
2000 en SQL Server 2005 
collecties in Visual LANSA 11.3 
(CU3) 
 

De volgende functionaliteit is opgeleverd in 11.3 (CU3) en onderstaande tekst is 

toegevoegd aan de EPC771 documentatie. Voor details zie 

(http://www.lansa.com/support/notes/epc/epc771.htm). Het is erg belangrijk 

onderstaande informatie te begrijpen, want het toont dat u niet zomaar een 

bestaande LANSA omgeving kunt upgraden naar 11.3 (CU3) die gebruik maakt 

van een SQL Server database en waarbij u deze nieuwe mogelijkheid wilt 

gebruiken. Een gedegen planning en migratie is noodzakelijk voordat een al 

aanwezige SQL Server database gebruik kan maken van deze nieuwe 

ondersteunde SQL Server mogelijkheid. Opties en alternatieven worden 

hieronder besproken. 

 

================================================== 

Ondersteuning collecties in SQL Server 2000 en SQL Server 2005 

 

LANSA staat het creëren van collecties nu toe in nieuwe SQL Server databases. 

 

Dit is een kritische wijziging aan de SQL Server functionaliteit. Indien u SQL 

Server als uw LANSA database gebruikt en indien deze is aangemaakt in een 

LANSA versie voor LANSA versie 11.3 CU3, en als u applicaties heeft 

geïnstalleerd die ook SQL Server gebruiken, dan moet u deze nieuwe 

mogelijkheid NIET GEBRUIKEN. In al deze gevallen moet u doorgaan met het 

gebruik van een LANSA database die is aangemaakt door een eerdere versie van 

LANSA. De reden is dat er geen migratie mogelijk is van een database die 

collecties ondersteunt naar een database die dit wel doet. 

 

Indien u nu een nieuwe LANSA installatie wilt uitvoeren die een al uitgerolde 

applicatie moet ondersteunen die is aangemaakt met een LANSA versie voor 

LANSA 11.3 CU3, dan dient u een van onderstaande uit te voeren: 

 Installeer LANSA met een versie voor LANSA 11.3 CU3;  

 Gebruik een bestaande SQL Server database die is aangemaakt met een 

LANSA versie voor 11.3 CU3.  
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Indien er noodzaak is een nieuwe versie van SQL Server te gebruiken waarmee 

een applicatie moet worden onderhouden die is aangemaakt met een eerdere 

versie dan LANSA CU3 – bijvoorbeeld bij een upgrade van SQL Server 2000 naar 

SQL Server 2005 – dan dient u een van onderstaande uit te voeren: 

 Gebruik de SQL Server administration utilities om direct te upgraden van 

een SQL Server 2000 database naar SQL Server 2005;  

 Gebruik de SQL Server administration utilities om de volledige SQL Server 

2000 set van schema’s en data te exporteren en importeer deze in de SQL 

Server 2005 database;  

 Installeer LANSA in de SQL Server 2005 database met een versie voor 

LANSA 11.3 CU3;  

 

Deze nieuwe mogelijkheid is alleen beschikbaar voor applicaties die nog niet zijn 

geïnstalleerd met een eerdere versie dan LANSA 11.3 CU3 (dit kan dus ook een 

test omgeving zijn met gewoon wat test data). 

 

Indien u al een Independent LANSA systeem gebruikt die is opgezet met een 

versie eerder dan 11.3 CU3 – dus een installatie zonder een iSeries Master – dan 

is het ook NIET mogelijk om collecties te gebruiken. Dit komt omdat hiervoor 

geen migratie mogelijk is. 

 

Indien u al een Slave LANSA systeem gebruikt die is opgezet met een versie 

eerder dan 11.3 CU3 en als al het bovenstaande van toepassing is, dan kunt u, 

er vanuit gaande dat alle wijzigingen naar de iSeries zijn verstuurd, gebruik 

maken van deze nieuwe mogelijkheid. 

 

Om deze nieuwe mogelijkheid te kunnen gebruiken, kunt u heel eenvoudig een 

nieuwe SQL Server database creëren en hier overheen LANSA installeren. 

Collecties worden dan automatisch gebruikt. 
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Skype neemt de HTTP poort 
over waardoor LANSA for 
WEB programma’s fout 
lopen 
 

Het blijkt dat het installeren van Skype op uw PC van invloed kan 

zijn op het correct uitvoeren en starten van bestaande LANSA for the web 

applicaties en handelingen. Dit komt doordat Skype de HTTP Poort overneemt 

waardoor IIS in de war raakt. 

 

Wat kan gebeuren is dat als Skype is gestart voor het starten van IIS, het poort 

80/443 gebruikt voordat IIS dit kan doen. 

Dit betekent dan weer dat u geen enkele pagina via IIS krijgt gepresenteerd 

(alleen als het deze poorten betreft, andere poorten die door IIS worden gebruikt 

hebben hier geen last van). 

Zelfs als IIS geconfigureerd is om als service automatisch te starten en Skype is 

geconfigureerd om bij het aanloggen te starten, dank kan het conflict zich 

voordoen, omdat het afhangt van de timing. 

 

Om dit probleem te vermijden kan de checkbox worden uitgeschakeld in Skype 

waarmee wordt aangegeven dat poort 80 en 443 moeten worden gebruikt. Deze 

checkbox is te vinden in Skype bij Options en dan Connection. 
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Layout en scherm formaat 
verdwijnt in Design tabblad 
van de WAM XSL Editor 
 

Er is onlangs een probleem ontdekt bij een van de automatische updates van MS 

Internet Explorer, waarbij het opnieuw opbouwen van het XSL Editor design 

scherm fout gaat. Het effect hiervan is dat op willekeurige basis het design 

scherm alle layout zaken en kleuren verliest. Dit heeft geen effect op het 

uitvoeren van de WAM.  

 
 

Tijdelijke oplossing 
Een oplossing is om herhaaldelijk op de F5 Vernieuwen knop te drukken. In 

sommige gevallen is ook dit niet voldoende en dient u LANSA en de XSL Editor 

volledig opnieuw te starten. 

Omdat deze Explorer update al is vervangen, is het niet mogelijk deze update 

ongedaan te maken. 

 

Oplossing 
Alhoewel dit probleem wordt veroorzaakt door een Update van Microsoft, heeft 

LANSA zelf toch code beschikbaar gesteld die dit probleem oplost. Het is 

opgenomen in een EPC voor Visual LANSA 11.  

 

Bekijk voor meer details hierover de EPC informatie pagina: 

(http://www.lansa.com/support/notes/epc/index.htm). 
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Scope *APPLICATION  
 

De SCOPE parameter van het commando DEFINE_COM uitgebreid en bevat 

tegenwoordig ook de optie *APPLICATION.  

 

Alle *APPLICATION variabelen zijn identificeerbaar door een variabele naam. 

Daardoor kunnen twee verschillende component classes heel eenvoudig een 

component instance delen door een DEFINE_COM toe te voegen voor de 

variabele naam en een specificatie van een scope *APPLICATION.  

 

De eerste referentie naar een *APPLICATION scoped variabele die niet 

*DYNAMIC is, zal zorgen voor het aanmaken van de component instance. Alle 

andere toegangen ontvangen dan die instance.  

 

Indien een component instance scope *APPLICATION wordt ontvangen, dan is de 

enige uit te voeren controle er zeker van te zijn dat de class van het component 

instance dynamisch overeenkomt met de class die is opgegeven bij de variabele 

van DEFINE_COM.  

 

*APPLICATION variabelen worden vrijgegeven bij het afsluiten van de applicatie. 

Het is belangrijk er zeker van te zijn dat de component classes die worden 

gebruikt bij een instance van een component met *APPLICATION scope 

nauwkeurig worden begrepen. Alle component DLL's die nodig zijn om deze 

complement classes te gebruiken blijven aanwezig in het geheugen totdat deze 

volledig wordt afgesloten.  

 

 
Onderstaand voorbeeld is gemaakt door Jurgen Rentinck from LANSA Amsterdam en toont de 

werking van Scope *application. 

 

A. 

Maak een nieuw form met de naam APP3. Kopieer onderstaande source en 

compileer het form. 
* ************************************************** 
* 
* COMPONENT:  STD_FORM 
* 
* ************************************************** 
Function Options(*DIRECT) 
BEGIN_COM ROLE(*EXTENDS #PRIM_FORM) CLIENTHEIGHT(104) 
CLIENTWIDTH(509) HEIGHT(138) LEFT(481) TOP(202) WIDTH(517) 
 
DEFINE_COM CLASS(#STD_TEXT.Visual) NAME(#STD_TEXT) 
DISPLAYPOSITION(1) HEIGHT(19) LEFT(8) PARENT(#COM_OWNER) 
TABPOSITION(1) TOP(32) USEPICKLIST(False) WIDTH(478) 
 
Evtroutine Handling(#com_owner.Initialize) 
Set Com(#com_owner) Caption(*component_desc) 
Endroutine 
 
End_Com 
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B. 

Maak een nieuw form met de naam APP2. Kopieer onderstaande source en 

compileer het form. 

 
Function Options(*DIRECT) 
BEGIN_COM ROLE(*EXTENDS #PRIM_FORM) CLIENTHEIGHT(160) 
CLIENTWIDTH(248) HEIGHT(194) LEFT(445) TOP(120) WIDTH(256) 
 
DEFINE_COM CLASS(#PRIM_PHBN) NAME(#PHBN_2) CAPTION('show app3') 
DISPLAYPOSITION(1) LEFT(78) PARENT(#COM_OWNER) TABPOSITION(1) 
TOP(64) 
 
Define_Com Class(#app3) Scope(*APPLICATION) 
 
Evtroutine Handling(#com_owner.Initialize) 
Set Com(#com_owner) Caption(*component_desc) 
Endroutine 
 
Evtroutine Handling(#PHBN_2.Click) 
#app3.showform 
Endroutine 
 
End_Com 

 

 

C. 

Maak een nieuw form met de naam APP1. Kopieer onderstaande source en 

compileer het form. 
* ************************************************** 
* 
* COMPONENT:  STD_FORM 
* 
* ************************************************** 
Function Options(*DIRECT) 
BEGIN_COM ROLE(*EXTENDS #PRIM_FORM) CLIENTHEIGHT(200) 
CLIENTWIDTH(253) HEIGHT(234) LEFT(400) TOP(158) WIDTH(261) 
 
DEFINE_COM CLASS(#PRIM_PHBN) NAME(#PHBN_1) CAPTION('show app2') 
DISPLAYPOSITION(1) LEFT(80) PARENT(#COM_OWNER) TABPOSITION(1) 
TOP(64) 
DEFINE_COM CLASS(#PRIM_PHBN) NAME(#PHBN_2) CAPTION('show app3') 
DISPLAYPOSITION(2) LEFT(78) PARENT(#COM_OWNER) TABPOSITION(2) 
TOP(101) 
 
DEFINE_COM CLASS(#app2) NAME(#APP2) 
 
Define_Com Class(#app3) Scope(*APPLICATION) 
 
Evtroutine Handling(#com_owner.Initialize) 
Set Com(#com_owner) Caption(*component_desc) 
Endroutine 
 
Evtroutine Handling(#PHBN_1.Click) 
#app2.showform 
Endroutine 
 
Evtroutine Handling(#PHBN_2.Click) 
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#app3.showform 
Endroutine 
 
End_Com 

 

 

Om te begrijpen hoe Scope *Application werkt, doorloop de volgende stappen: 

1. Start app1. U ziet de buttons ‘show app2’ en ‘show app3’. 

 
 

2. Gebruik button ‘show app2’ om app2 te activeren. In zowel form app1 als 

app2, is form app3 gedefinieerd als scope(*application). 

 
 

3. Gebruik nu in form app1 button ‘show app3’. Form app3 wordt 

geactiveerd. 
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4. Gebruik nu in form app2 button ‘show app3’. Er wordt geen nieuwe 

instance van form app3 gecreëerd, vanwege de scope *application setting. 

5. Indien veld std_text nu wordt voorzien van een waarde in app3 en dit form 

wordt gesloten en opnieuw gestart vanuit form app1 of app2, dan zult u 

zien dat steeds dezelfde instance van app3 wordt geactiveerd. 
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Hoe GZip te gebruiken in het 
Visual LANSA Framework ? 
 

Wat is GZip? 
GZIP file compressie is een standaard die door de meeste HTTP servers en Web 

browser wordt ondersteund. Door hiervan gebruik te maken wordt de grootte 

van de HTML en JS bestanden die worden gemaakt als onderdeel  van VLF web 

browser en RAMP applicaties aanzienlijk gereduceerd.  

 

Framework applicaties zijn uitermate geschikt voor GZIP compressie omdat de 

gegenereerde HTML and JS bestanden relatief statisch zijn. 

 

Met behulp van de "GZIP Compression for HTML files" optie kunnen alle nieuwe 

te genereren HTML en JS bestanden in zowel het normale formaat als in het GZIP 

compressed formaat worden aangemaakt. 

 

Hoe GZip te activeren in het Framework 
Gebruik in Visual LANSA Framework Designer mode , de (Framework) -> 

(Properties) menu opties en selecteer de (Web Details) tab. 

 

Selecteer de optie genaamd - "Use GZIP compression for HTML and JS Files" 

zoals in onderstaand window is aangegeven: 
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Wanneer deze optie wordt geselecteerd, dan worden alle nieuw te genereren 

HTML en JS bestanden in zowel normaal als GZIP compressed formaat 

aangemaakt (een compressed bestand heeft dezelfde naam als een normale, 

maar heeft de toevoeging ".gz"). 

 

Enkele zaken om te controleren: 

1. Deze optie heeft alleen een relatie naar een iSeries Web Server (gebruik 

het niet met een Windows IIS Web Server). 

2. Wanneer dit wordt gebruikt met een Apache Web Server, zorg er dan wel 

voor dat het correct is geconfigureerd, dus als een compressed GZIP 

bestand naar de browser wordt teruggestuurd, dat de browser ook 

daadwerkelijk wordt geïnformeerd dat het een bestand is in compressed 

formaat.  

 

 

Hoe de Apache Web Server te configureren 
Start de Apache administrator, start vervolgens de "Content Settings" optie en 

ga naar het MIME tabblad: 

 
 

Voeg de bestandsextensie .gz (een GZIP file) toe, waardoor zijn Content-

encoding aan de browser wordt teruggegeven als x-gzip. 

 

Dit voegt --> AddEncoding x-gzip .gz toe aan de APACHE configuratie file. 

 

Nadat deze optie is toegevoegd aan de MIME tabel dient u de HTTP server 

instance te herstarten. 
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Hoe kan GZip worden gebruikt in het Framework 
Bij het gebruik van de "Execute Framework as Web Application" dialoog kan een 

keuze worden gemaakt of het Framework de normale bestanden of de 

compressed versie moet gebruiken. 

 

Selecteer, om de GZIP versie van het Framework te gebruiken, de checkbox "Use 

GZIP compressed version": 
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The cell of a Grid 
(Met dank aan Pascal Van Doorn van LANSA Amsterdam) 

 

Dit kleine testprogramma toont hoe bepaald kan worden welke cel van een grid is 

geselecteerd. 

 

 
 

Kopieer onderstaande source in een nieuw form: 

 
* 
* 
* COMPONENT:  STD_FORM 
* 
* 
Function Options(*DIRECT) 
BEGIN_COM ROLE(*EXTENDS #PRIM_FORM) CLIENTHEIGHT(256) 
CLIENTWIDTH(459) FORMPOSITION(ScreenCenter) HEIGHT(290) LEFT(502) 
TOP(143) WIDTH(467) 
DEFINE_COM CLASS(#PRIM_GRID) NAME(#GRID_1) 
CAPTIONNOBLANKLINES(True) COLUMNSCROLL(False) 
COMPONENTVERSION(1) DISPLAYPOSITION(1) HEIGHT(129) LEFT(24) 
PARENT(#COM_OWNER) SHOWBUTTONSELECTION(True) 
SHOWSELECTION(True) SHOWSELECTIONHILIGHT(False) 
SHOWSORTARROW(True) TABPOSITION(1) TOP(8) WIDTH(425) 
DEFINE_COM CLASS(#PRIM_GDCL) NAME(#GDCL_1) DISPLAYPOSITION(1) 
PARENT(#GRID_1) SOURCE(#STD_ALPHA) WIDTH(50) 
DEFINE_COM CLASS(#PRIM_GDCL) NAME(#GDCL_2) DISPLAYPOSITION(2) 
PARENT(#GRID_1) SOURCE(#STD_BOOL) WIDTH(50) 
DEFINE_COM CLASS(#PRIM_PHBN) NAME(#PHBN_1) CAPTION('Get Current 
Cell') DISPLAYPOSITION(3) LEFT(24) PARENT(#COM_OWNER) 
TABPOSITION(2) TOP(144) WIDTH(145) 
DEFINE_COM CLASS(#STD_NUM.Visual) NAME(#STD_NUM) CAPTION('Column') 
DISPLAYPOSITION(2) HEIGHT(19) LABELTYPE(Caption) LEFT(24) 
PARENT(#COM_OWNER) TABPOSITION(3) TOP(186) USEPICKLIST(False) 
WIDTH(262) 
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DEFINE_COM CLASS(#STD_NUML.Visual) NAME(#STD_NUML) CAPTION('Row') 
DISPLAYPOSITION(4) HEIGHT(19) LABELTYPE(Caption) LEFT(24) 
PARENT(#COM_OWNER) TABPOSITION(4) TOP(215) USEPICKLIST(False) 
WIDTH(339) 
 
Evtroutine Handling(#com_owner.Initialize)  
Set Com(#com_owner) Caption(*component_desc)  
Change Field(#std_alpha) To('''1''') 
Change Field(#std_bool) To('''2''') 
Add_Entry To_List(#GRID_1) 
Change Field(#std_alpha) To('''3''')  
Change Field(#std_bool) To('''4''') 
Add_Entry To_List(#GRID_1) 
Change Field(#std_alpha) To('''5''') 
Change Field(#std_bool) To('''6''') 
Add_Entry To_List(#GRID_1) 
Endroutine 
 
Evtroutine Handling(#PHBN_1.Click) 
Change Field(#std_num) To(#GRID_1.FocusCell.Column.Position) 
Change Field(#STD_NUML) To(#GRID_1.FocusCell.Item.Entry) 
Endroutine 
End_Com 
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Hoe de performance van 
Integrator te verbeteren bij 
gebruik SOAP Services 
 

De uitvoeringstijd van een SOAP Service verzoek lijkt soms vrij lang te 

zijn. Indien u ervaart dat een SOAP verzoek meer dan 20 seconden duurt, dan 

kan dit te maken hebben met bepaalde ingestelde settings. Het is uiteraard een 

feit dat een trage performance te maken kan hebben met vele factoren, zoals 

een zware I/O naar een bestand of een performance intensieve logica. En 

onthoud dat RDMLX processing relatief langer duurt dan RDML processing. 

 

Desondanks zijn hieronder een aantal punten opgenomen die mogelijk de uitvoer 

van uw programma’s kunnen versnellen. 

 

Opmerking:  Deze stappen zijn niet alleen gerelateerd aan SOAP 

processing. Ze zijn ook gerelateerd aan algemene performance 

problemen die te maken hebben met LANSA Integrator. 

=============================================== 

Performance Tuning Overwegingen 

1. Optimize (Optimise) de JAVA bestanden naar level 40.  Bekijk de online 

guide voor meer informatie over 'Optimize Java Service Manager 

(OPTJSM)'.  Deze optimalisatie wijziging kan al een aanzienlijke 

performance winst opleveren.  

   

2. Indien er geen noodzaak is tot gebruik van, zet Integrator tracing UIT.  

   

3. Voeg de laatste CUME's en Java Group PTF's en Apache HTTP Server 

Group PTF's toe aan uw systeem. 

   

4. Voer de Apache instance uit in CGIConvMode BINARY/BINARY mode. 

   

5. Is er slechts een enkel programma dat de LANSA SOAP server aanroept? 

Dan kunt u wellicht enkele CGI jobs herstarten. 

   

6. Is er een voldoende hoog Activity Level voor QBASE. De HTTP server en 

JSM draaien standaard buiten QBASE om, net als andere iSeries taken. Als 

de Activity Level laag is dan zullen slechts enkele taken CPU tijd 

toebedeeld krijgen en kan een situatie ontstaan waarbij taken een stille 

dood sterven. 
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7. Controleer, om de TCP/IP connectie tijd te verbeteren tussen de 

JSM_OPEN en de JSM server, of een DNS naam wordt gebruikt als de host 

name bij een JSM_OPEN optioneel argument of de waarde in de 

JSMCLTDTA data area. Wees er ook zeker van dat deze DNS naam 

aanwezig is in de local HOST tabel. 

 

USE BUILTIN(JSM_OPEN) TO_GET(#JSMSTS #JSMMSG) 

Value 

Offset *...+....1....+....2 

0 'LOCALHOST:4560 

50 'JSM 

   

8. Om de data transfer rates tussen het DCXS882X service programma 

(BIF's) en de JSM server te verbeteren kunnen de send en receive buffers 

geconfigureerd worden. 

De laatste DCXS882X BIF stelt ook de socket optie voor de send en 

receive buffers op 128K voordat er connectie wordt gemaakt. TCP/IP 

regelt dan verder de connectie tussen de client en server.  

 

manager.properties - geen tcp.buffer properties (gebruik de 
TCP/IP standard waarden) 
# tcp.nodelay=*yes 

# tcp.buffer.send=131072 

# tcp.buffer.receive=131072 

 

In het MANAGER.TXT bestand: 

manager: tcp.port : 4560 

manager: tcp.backlog : 20 

manager: tcp.interface : *all 

manager: tcp.nodelay : <null> 

manager: tcp.buffer.send : <null> 

manager: tcp.buffer.receive : <null> 

manager: create manager server 

manager: create socket address to listen on port 4560 across all interfaces 

manager: bind to socket address 

manager: start manager server 

manager: server receive buffer size : 64000 

 

Wijzig TCP/IP settings : Change TCP/IP Attributes (CHGTCPA) 

 

Type choices, press Enter. 

 

TCP keep alive . . . . . . . . . 120 1-40320, *SAME, *DFT  

TCP urgent pointer . . . . . . . *BSD *SAME, *BSD, *RFC  

TCP receive buffer size . . . . 64000 512-8388608, *SAME, *DFT  

TCP send buffer size . . . . . . 64000 512-8388608, *SAME, *DFT 
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manager.properties - tcp.buffer properties 
tcp.nodelay=*yes 

tcp.buffer.send=131072 

tcp.buffer.receive=131072 

 

In het MANAGER.TXT bestand 

manager: tcp.port : 4560 

manager: tcp.backlog : 20 

manager: tcp.interface : *all 

manager: tcp.nodelay : *yes 

manager: tcp.buffer.send : 131072 

manager: tcp.buffer.receive : 131072 

manager: create manager server 

manager: create socket address to listen on port 4560 across all interfaces 

manager: bind to socket address 

manager: start manager server 

manager: server receive buffer size : 131072 

================================================== 

 

** Opmerking: Schenk niet al te veel aandacht op de response tijd van het 

allereerste verzoek. Het kost op een iSeries altijd enorm veel tijd om JAVA 

classes voor het eerst te laden. 
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iSeries VLF-WEB 

configuratie en debug 

tip 
 

Indien u problemen heeft bij het configureren van een VLF-WEB systeem en/of 

merkt dat als u probeert een applicatie voor het eerst te starten dat dit fout gaat 

en waarbij u niet echt een aanwijsbare oorzaak terugvindt in een joblog ……… ga 

dan op zoek naar een bestand met de naam VF_Server_Trace.dat in de root van 

de iSeries IFS.  

 

Dit bestand bevat veel meer details over het VLF systeem en bevat het resultaat 

van enkele specifieke configuratie checks.  

 

Zelfs als deze data u niet helpt, dan zal het ongetwijfeld zeer bruikbare 

informatie bevatten voor iemand van het LANSA support team.    

 

Tips 
 Indien er geen VF_Server_Trace.dat bestand is aangemaakt, dank an het 

zijn dat het gebruikersprofiel waaronder de web taak draait, geen rechten 

heft om iets weg te schrijven in de root van het IFS. 

 VF_Server_Trace.dat is aangemaakt in EBCDIC formaat, niet in ASCII. Het 

dient dus geconverteerd te worden als u het op een PC wilt bekijken.  
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Internet Explorer 7 

gebruiken met Visual 

LANSA Framework 

Web Applicaties  
 

In een vorige Nieuwsbrief hebben we instructies verstrekt hoe Visual LANSA 

Framework Web Applicaties kunnen draaien met IE7. Deze instructies waren 

gerelateerd aan de BETA 2 versie van IE7 die op dat moment beschikbaar was. 

 

Nu IE7 officieel beschikbaar is, is de ondersteuning voor IE7 beschikbaar via een 

hotfix voor een Visual LANSA Framework die zich bevindt op het EPC793 niveau. 

Om gebruik te kunnen maken van de IE7 hotfix dient u eerst EPC793 te hebben 

geïnstalleerd. 

 

Neem contact op met de LANSA helpdesk als u hiervan gebruik wilt maken.  

 

De volgende versie van het Visual LANSA Framework zal IE7 volledig 

ondersteunen. 

 

Overzicht  

Visual LANSA Framework  IE7 (Beta) IE7 (GA) 

EPC785    Ja*  Nee 

EPC793    Ja  Nee** 

 

* Beschikbaar via instructies. Voor details, bekijk Using VLF with IE7 Beta 2 

(http://www.lansa.com/support/tips/t0398.htm) 

 

** IE7 ondersteuning is beschikbaar via een hotfix en alleen voor een Visual 

LANSA Framework waarbij EPC793 is geïnstalleerd. 
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UINUSERGROUP fout VLF 
 

Een foutmelding 'UINUSERGROUP' is null or not an object' wordt getoond bij het 

starten van een Visual LANSA Framework applicatie in de browser. 

 

Indien u een Framework User toevoegt met autorisaties die behoren tot een 

Framework User Group: 
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Dan kunt u wellicht tijdens het gebruik van de login window het volgende het 

volgende bericht zien verschijnen: 

 
 

Dit probleem kan zich voordoen als wordt ingelogd met een gebruiker die 

behoord tot een User Group in het Framework. Deze fout zal niet ontstaan als de 

gebruiker in het Framework niet tot een User Group behoord. Indien u tegen dit 

probleem aanloopt, neem dan contact op met de LANSA Helpdesk. Deze kan u 

voorzien van een hotfix. De officiële oplossing voor dit probleem zal onderdeel 

zijn van een toekomstige Framework versie. 
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MCH3601 QC2POSIX fout in 
V5R1 na installatie van EPC’s 
aan LANSA 11.3 (CU3) 
 

Onderstaande heeft alleen betrekking op iSeries OS/400 V5R1. 

 

Geen enkele EPC na EPC771 (EPC771 wordt ook wel aangeduid als CU3) mag 

geïnstalleerd worden in een LANSA 11.3 systeem dat draait op een iSeries met 

OS/400 V5R1. Dit houdt in dat u EPC790 of hoger niet kan aanbrengen aan een 

LANSA 11.3 omgeving. Doet u dit wel, dan zal een connectie fout ontstaan bij 

een connectie naar een V5R1 omgeving via de LANSA Listener. 

 

De foutmelding in de iSeries joblog is: 

MCH3601 Escape 40 29/01/07 15:26:07 QC2POSIX QSYS *STMT QC2POSIX 

QSYS *STMT 

From module . . . . . . . . : QC2PLOCL 

From procedure . . . . . . : _C_load_DB_ctype 

Statement . . . . . . . . . : 2355 

To module . . . . . . . . . : QC2PLOCL 

To procedure . . . . . . . : _C_load_DB_ctype 

Statement . . . . . . . . . : 2355 

Message . . . . : Pointer not set for location referenced. 

Cause . . . . . : A pointer was used, either directly or as a basing pointer, that has 

not been set to an address. 

 Dit probleem is alleen gerelateerd aan V5R1.   

 V5R1 wordt door IBM niet langer ondersteund.  

 Dit probleem ontstaat niet op systemen met OS/400 versies die door IBM 

zelf nog wel worden ondersteund.  

 Dit probleem kan ontstaan bij gebruik van de volgende LANSA onderdelen: 
- LANSA Host Monitor 
- LANSA Superserver 
- Model B LANSA for the web 
- LANSA Open 
- LANSA Client 
- ieder ander LANSA product of onderdeel dat de LANSA listener gebruikt  

 

Oplossing 
LANSA zal dit probleem niet verhelpen. Wij raden aan via een backup terug te 

gaan naar een LANSA versie voordat de EPC’s zijn aangebracht na LANSA CU3. U 

dient vervolgens een door IBM ondersteunde OS/400 versie te 

installeren voordat u EPC’s aanbracht die na CU3 genoteerd staan. 
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Images Viewer 
(Met dank aan Theo de Bruin van LANSA Amsterdam) 

 

Dit tool gebruikt de Windows Dialog om een afbeelding te selecteren. Het toont 

de afbeeldingen in zijn originele formaat of zet het om naar de maximum 

resolutie, zonder zijn aspect ratio te verliezen. Het werkt bij iedere 

schermresolutie. 

Het tool kan naar wens worden uitgebreid. Suggestie kunnen worden verzonden 

naar Theo.de.Bruin@LANSA-Europe.com. 

 
 

Om een compilatie van onderstaande source mogelijk te maken, dient u een 

tweetal nieuwe velden toe te voegen aan de LANSA Repository. 

 #STD_NUM10, Signed, lengte 10, EditCode J, attribuut RB 

 #IMAGE, Blob, attribuut *ASQN en *LC, standaard waarde *SQLNULL 
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Kopieer onderstaande source naar een nieuw form: 
*************************************************** 
* 
* COMPONENT :  IMG_VIEWER 
* Created on:  26-09-2006 
* Created by:  Theo de Bruin - LANSA ltd., Amsterdam 
* General   :  Form is using the Windows Dialog to 
*              select an image, which is show in its 
*              original size, or resized to the max. 
*              resolution, without loosing its aspect 
*              ratio. 
* Amendments:  Please feel free to alter this to your 
*              own needs. Suggestions can be mailed 
*              Theo.de.Bruin@LANSA-Europe.com 
*************************************************** 
FUNCTION OPTIONS(*DIRECT) 
BEGIN_COM ROLE(*EXTENDS #PRIM_FORM) CAPTION('TBN Image Viewer') 
CLIENTHEIGHT(433) CLIENTWIDTH(374) FRAMESTYLE(Single) HEIGHT(467) 
LAYOUTMANAGER(#ATLM_1) LEFT(484) TOP(8) WIDTH(382) 
DEFINE_COM CLASS(#PRIM_IMGE) NAME(#IMGE_1) DISPLAYPOSITION(1) HEIGHT(294) 
LEFT(0) PARENT(#COM_OWNER) TABPOSITION(1) TOP(0) WIDTH(374) 
DEFINE_COM CLASS(#STD_QSEL.Visual) NAME(#FIL_PATH) CAPTION('File Location') 
DISPLAYPOSITION(5) HEIGHT(22) LABELTYPE(Caption) LEFT(8) MARGINLEFT(75) 
PARENT(#GPBX_1) TABPOSITION(6) TOP(80) USEPICKLIST(False) WIDTH(361) 
DEFINE_COM CLASS(#STD_NUM.Visual) NAME(#FIL_SIZE) CAPTION('File Size') 
DISPLAYPOSITION(3) HEIGHT(22) LABELTYPE(Caption) LEFT(264) MARGINLEFT(50) 
PARENT(#GPBX_1) TABPOSITION(4) TOP(56) USEPICKLIST(False) WIDTH(105) 
DEFINE_COM CLASS(#STD_TEXTS.Visual) NAME(#FIL_NAME) CAPTION('File Name') 
DISPLAYPOSITION(1) HEIGHT(22) LABELTYPE(Caption) LEFT(8) MARGINLEFT(75) 
PARENT(#GPBX_1) TABPOSITION(2) TOP(56) USEPICKLIST(False) WIDTH(249) 
 
* File Open Dialog 
 
Define_Com Class(#PRIM_APPL.ICommonDialogFileOpen) Name(#openFileDlg) 
Reference(*DYNAMIC) 
DEFINE_COM CLASS(#PRIM_GPBX) NAME(#GPBX_1) DISPLAYPOSITION(2) HEIGHT(139) 
LEFT(0) PARENT(#COM_OWNER) TABPOSITION(2) TABSTOP(False) TOP(294) 
WIDTH(374) 
DEFINE_COM CLASS(#PRIM_PHBN) NAME(#PHBN_2) CAPTION('BROWSE') 
DISPLAYPOSITION(6) HEIGHT(32) IMAGE(#VB_SEARCH) LEFT(16) PARENT(#GPBX_1) 
TABPOSITION(8) TOP(16) WIDTH(104) 
DEFINE_COM CLASS(#PRIM_STBR) NAME(#STBR_1) DISPLAYPOSITION(7) HEIGHT(33) 
LEFT(0) MESSAGEPOSITION(1) PARENT(#GPBX_1) TABPOSITION(5) TABSTOP(False) 
TOP(106) WIDTH(374) 
* 
DEFINE_COM CLASS(#STD_NUM10.Visual) NAME(#IMG_HGHT) CAPTION('Real Height') 
DISPLAYPOSITION(4) HEIGHT(22) LABELTYPE(Caption) LEFT(136) MARGINLEFT(75) 
PARENT(#GPBX_1) TABPOSITION(3) TOP(8) WIDTH(121) 
DEFINE_COM CLASS(#STD_NUM10.Visual) NAME(#IMG_WDTH) CAPTION('Width') 
DISPLAYPOSITION(9) HEIGHT(22) LABELTYPE(Caption) LEFT(264) MARGINLEFT(50) 
PARENT(#GPBX_1) TABPOSITION(9) TOP(8) WIDTH(105) 
DEFINE_COM CLASS(#STD_NUM10.Visual) NAME(#PNL_HGHT) CAPTION('Shown 
Height') DISPLAYPOSITION(2) HEIGHT(22) LABELTYPE(Caption) LEFT(136) 
MARGINLEFT(75) PARENT(#GPBX_1) TABPOSITION(1) TOP(32) WIDTH(121) 
DEFINE_COM CLASS(#STD_NUM10.Visual) NAME(#PNL_WDTH) CAPTION('Width') 
DISPLAYPOSITION(8) HEIGHT(22) LABELTYPE(Caption) LEFT(264) MARGINLEFT(50) 
PARENT(#GPBX_1) TABPOSITION(7) TOP(32) WIDTH(105) 
 



 

 
LANSA Nieuwsbrief Maart 2007 pagina 27 
© LANSA 2007 

 
* Layout MAnagement 
DEFINE_COM CLASS(#PRIM_ATLM) NAME(#ATLM_1) 
DEFINE_COM CLASS(#PRIM_ATLI) NAME(#ATLI_1) ATTACHMENT(Center) 
MANAGE(#IMGE_1) PARENT(#ATLM_1) 
DEFINE_COM CLASS(#PRIM_ATLI) NAME(#ATLI_2) ATTACHMENT(Bottom) 
MANAGE(#GPBX_1) PARENT(#ATLM_1) 
 
* Work Fields 
DEFINE #SFACTORH DECIMALS(6) REFFLD(#STD_NUM) DEFAULT(1) 
DEFINE #SFACTORW DECIMALS(6) REFFLD(#STD_NUM) DEFAULT(1) 
 
* Size difference between  Form and Image 
DEFINE_COM CLASS(#STD_NUM) NAME(#B_Width) 
DEFINE_COM CLASS(#STD_NUM) NAME(#B_Height) 
 
*Fileinfo 
DEFINE FIELD(#OV_PATH) TYPE(*CHAR) LENGTH(256) 
DEFINE FIELD(#OV_RETC) TYPE(*CHAR) LENGTH(2) 
DEFINE FIELD(#OV_ERRN) TYPE(*DEC) LENGTH(15) DECIMALS(0) 
DEFINE FIELD(#OV_NAME) TYPE(*CHAR) LENGTH(100) 
DEFINE FIELD(#OV_PREFIX) TYPE(*CHAR) LENGTH(12) 
DEFINE FIELD(#OV_SUFFIX) TYPE(*CHAR) LENGTH(3) 
DEFINE FIELD(#OV_DATE) TYPE(*CHAR) LENGTH(8) 
DEFINE FIELD(#OV_TIME) TYPE(*CHAR) LENGTH(6) 
DEFINE FIELD(#OV_ISDIR) TYPE(*CHAR) LENGTH(1) 
DEFINE FIELD(#OV_SIZE) TYPE(*DEC) LENGTH(9) DECIMALS(0) EDIT_CODE(3) 
DEF_LIST NAME(#FLIST) FIELDS(#OV_NAME #OV_PREFIX #OV_SUFFIX #OV_DATE 
#OV_TIME #OV_SIZE #OV_ISDIR) TYPE(*WORKING) ENTRYS(5000) 
 
 
*======================================================
============= 
Evtroutine Handling(#com_owner.Initialize) 
Set Com(#com_owner) Caption(*component_desc) 
*determmine the difference between Form and Image 
#B_Height := #com_owner.height - #IMGE_1.height 
#B_Width:= #com_owner.width - #IMGE_1.width 
 
Endroutine 
 
Mthroutine Name(ChooseProductImage) Help('Pick a product image via Windows xplorer') 
Define_Map For(*result) Class(#STD_QSEL) Name(#o_FileName) 
Define Field(#boolRes) Type(*BOOLEAN) 
 
Invoke Method(#sys_appln.CreateFileOpenDialog) Result(#openFileDlg) 
#openFileDlg.Title := 'Select Image to be displayed' 
#openFileDlg.AddFilter( 'JPG Images (*.jpg)' '*.jp*' ) 
#openFileDlg.AddFilter( 'GIF Images (*.gif)' '*.gif' ) 
#openFileDlg.AddFilter( 'BMP Images (*.bmp)' '*.bmp' ) 
#openFileDlg.AddFilter( 'All files  (*.*)' '*.*' ) 
#openFileDlg.FilterIndex := 1 
#openFileDlg.HideReadOnly := false 
#openFileDlg.ExplorerStyle := false 
#openFileDlg.MultiSelect := false 
 
Invoke Method(#openFileDlg.Show) Okpressed(#boolRes) Formowner(#com_self) 
If (#boolRes) 
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* OK BUTTON PRESSED 
#o_FileName := #openFileDlg.File 
Else 
* CANCEL BUTTON PRESSED 
#o_FileName := *blanks 
Endif 
Endroutine 
 
Evtroutine Handling(#PHBN_2.Click #IMGE_1.Doubleclick) 
* set the product image filename to the file name of an image chosen by the user. 
#Image := #com_owner.ChooseProductImage 
 
* If the user chose an image, assign it to the #img_1 component (and check for EXIF) 
If (#IMAGE *NE *BLANKS) 
#IMGE_1.FileName #STD_QSEL := #Image.FileName 
If Cond(#IMGE_1.Format = UNKNOWN) 
Use Builtin(OV_Message_Box) With_Args("Unknown image format, or JPG contains EXIF 
data") 
Else 
#Com_Owner.SetSize Height(#IMGE_1.ImageHeight) Width(#IMGE_1.ImageWidth) 
* GET the file size 
#FIL_PATH := #STD_QSEL.leftmost(#IMGE_1.Filename.lastpositionof('\')) 
#FIL_NAME := #STD_QSEL.Substring((#IMGE_1.Filename.lastpositionof('\') + 1) 100) 
USE BUILTIN(OV_FILE_SERVICE) WITH_ARGS(GET_DIR #FIL_PATH) TO_GET(#OV_RETC 
#OV_ERRN #FLIST) 
LOC_ENTRY #FLIST WHERE('#OV_NAME = #FIL_NAME') 
#FIL_SIZE := #OV_SIZE 
Endif 
Endif 
Endroutine 
 
MTHROUTINE Name(Setsize) 
Define_Map For(*Input) Class(#Std_Num) Name(#Height) 
Define_Map For(*Input) Class(#Std_Num) Name(#Width) 
 
#SFACTORH #SFACTORW := 1 
#IMG_HGHT #IMGE_1.Height := #Height 
#IMG_WDTH #IMGE_1.Width := #Width 
 
#com_owner.height := #IMG_HGHT + #B_Height 
#com_owner.width := #IMG_WDTH + #B_Width 
* determine if picture is larger than resized screen 
IF ('#IMGE_1.imagewidth > (#com_owner.width - #B_Width)') 
#SFACTORW := ((#com_owner.width - #B_Width) / #imge_1.imagewidth) 
ENDIF 
IF ('#IMGE_1.imageheight > (#com_owner.height - #B_Height)') 
#SFACTORH := ((#com_owner.height - #B_Height) / #imge_1.imageheight) 
ENDIF 
* Keep ratio 
IF ('#SFACTORW < #SFACTORH') 
#SFACTORH := #SFACTORW 
ELSE 
#SFACTORW := #SFACTORH 
ENDIF 
* if larger,shrink form 
IF ('#SFACTORH < 1') 
set #com_owner height((#IMG_HGHT * #SFACTORH) + #B_Height) top(1) 
ENDIF 
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IF ('#SFACTORW < 1') 
set #com_owner width((#IMG_WDTH * #SFACTORW) + #B_Width) left(1) 
ENDIF 
#PNL_Wdth := #IMGE_1.width 
#PNL_Hght := #IMGE_1.height 
ENDROUTINE 
 
End_Com 

 

 

 
 


