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Mogelijke performance 
verbeteringen voor Visual LANSA 
in Sybase databases 
 

Voor de uitkomst van LANSA V10 werden Visual LANSA databases in Sybase 

aangemaakt met een standaard page size van 2048. Dat was prima voor de 

toenmalige Sybase versie die werd meegeleverd, maar vandaag de dag is deze 

waarde eigenlijk te laag. Sinds LANSA versie 10 is de standaard page size voor 

nieuwe databases bepaald op 4096. 

 

Als Visual LANSA of een VL runtime applicatie nu in het verleden continu is 

bijgewerkt vanuit een oude versie, dan kan betreffende waarde mogelijk nog 

steeds staan op 2096. Het aanpassen naar een waarde van 4096 zal in alle 

aspecten een verbetering teweeg brengen, inclusief database toegang. 

  

Controleer uw huidige page size 
Start Sybase Central vanuit Sybase SQL Anywhere of vanuit de SQL Anywhere 

start menu folder. In Sybase Central, selecteer File, Connect en geef de  User/ 

Password in en selecteer uw LANSA database in de ODBC Datasource dropdown. 

Selecteer nu de database naam links. Rechts in het window ziet u dan de page 

size verschijnen: 
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Hoe sta ik meer dan 20 
connecties gelijktijdig toe 
richting mijn Adaptive Sybase 
Anywhere (ASA) Database? 
 

Adaptive Sybase Anywhere (ASA) Database (meegeleverd met LANSA) biedt 

standaard een twintigtal gelijktijdige connecties aan richting een server 

database. Voor sommige organisaties echter kan dit niet voldoende zijn. 

 

Deze waarde kan gewijzigd en verhoogd worden door middel van de -gn 

parameter in de database start regel. 

 

De -gn parameter bevat het aantal connecties: -gn 25 

Syntax { dbsrv9 | dbeng9 } -gn integer  

 

 

De opgegeven waarde bevat effectief het aantal verzoeken dat tegelijkertijd kan 

worden afgehandeld. Ieder verzoek gebruikt een taak. Als er meer verzoeken zijn 

dan taken, dan zullen de verzoeken die het laatst zijn aangevraagd moeten 

wachten totdat een actuele taak wordt afgesloten. 

Standaard zijn er een 20-tal taken voor de netwerk database server en 10 taken 

voor de personal database server. 
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Source code split-

view in de IDE 
 

In de V11 IDE is het mogelijk om twee of meerdere onderdelen van uw source 

tegelijk zichtbaar te maken in scherm. Deze functionaliteit is nog niet 

gedocumenteerd in de LANSA Guides en is bijzonder handig als functies of 

componenten worden gewijzigd die veel source regels bevatten. Dit is wellicht 

handiger dan steeds onderdelen te zoeken in definitie sectie van de IDE. 

 

 

Split-view activeren 
Om de split view te activeren dient u het source code scherm te openen en uw 

cursor te verplaatsen naar rechtsboven, naar een klein zichtbaar blokje: 
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Als de muis cursor wordt bewogen over het blokje (kleine blokje vlak boven de 

scrollbar) dan veranderd het in verplaatsbare cursor. Vanaf dat moment is het 

mogelijk het geheel te verslepen en een split screen te maken: 

 
 

Wordt de muis vervolgens losgelaten, dan wordt de code vanaf die positie 

opgesplitst en is het mogelijk om in ieder window afzonderlijk te scrollen. 

Wijzigingen die worden aangebracht in het ene window zullen ook worden 

doorgevoerd in het andere window. 
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Het is ook mogelijk om het scherm horizontaal te splitsen. Dit kan met eenzelfde 

blokje dat zich links bevindt in de onderste horizontale scrollbar: 

 
 

Het scherm opsplitsen in een viertal source editors is ook mogelijk: 

 
Om een split screen op te heffen sleept u de blokjes weer gewoon naar hun 

originele posities. 
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'Teraspace opslag' toestaan in 
V5R4 om JSM te draaien met IBM 
Technologie voor Java 32-bit JDK 
 

V5R4 komt met de IBM Technology voor Java 32-bit JDK, wat voor de JVM een 

JNI JSMMGRSRV service programma vereist dat TERASPACE enabled is. 

 

Dit kan worden gerealiseerd door middel van het volgende commando: 

(In V5R4) 

CHGSRVPGM SRVPGM(JSMMGRSRV) TERASPACE(*YES) 

 

(In V6R1) 

Dit is in OS/400 V6R1 niet noodzakelijk, omdat daar het JNI JSMMGRSRV service 

programma automatisch wordt geconverteerd voor het gebruik van TERASPACE. 

 

Als in V5R4 dit keyword niet opgegeven, zal in een joblog een volgende 

foutmelding ontstaan: 

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

Start JSM using IBM Technology for Java 32-bit JDK 

STRJSM VERSION(*JVM5032) 

Joblog message 

MCH4443 Escape 40 01/26/09 11:26:56.313936 < lProcedure 0003D4 QP2USER2 QSYS *STMT 

From Program . . . . . . . : AiUpcallProcedure 

To module . . . . . . . . . : QP2API 

To procedure . . . . . . . : runpase_common__FiPvT2 

Statement . . . . . . . . . : 2 

Thread . . . . : 00000005 

Message . . . . : Invalid storage model for target program JSMMGRSRV. 

Cause . . . . . : Target program JSMMGRSRV cannot be called or activated by 

source program &1 because program JSMMGRSRV contains one or more modules 

that are not teraspace storage enabled. 

Recovery . . . : Recreate the target program. 

Technical description . . . . . . . . : Source program &1 either uses *TERASPACE 

storage model 

or is running a Portable Application Solutions Environment  

(i5/OS PASE) program. All modules in a *SNGLVL storage 

================================================================================ 
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Fatale fout bij debuggen in 
VL naar een System i na 
installatie van EPC834 
 

Dit probleem kan ontstaan als een iSeries LANSA systeem wordt voorzien 

(upgrade) van V11 SP5 waarbij initieel geen LANSA for the Web aanwezig is. Het 

zal echter alleen maar plaatsvinden als wordt geprobeerd een VL form te starten 

in debug mode richting een iSeries, nadat EPC834 is aangebracht in een LANSA 

V11 SP5 omgeving. EPC834 introduceert een nieuw debug mechanisme waarbij 

wordt geprobeerd om LXQUEUE te gebruiken. Vanwege een incorrecte versie nu 

van LXQUEUE op de iSeries, zal een fatale fout ontstaan. Als wordt gekeken naar 

de TP joblog op de iSeries, dan zal een gelijksoortige melding te zien zijn:  

 

 

MCH4437  Escape     40 03/12/08 11:15:26.089992 AiActivator 001E00 QLEAWI QSYS *S 
                To module . . . . . . . . . : QLEPM  
                To procedure . . . . . . . : QleActBndPgmCommon__FPPvPULP24Qle_ActBndPgmInf  
                 o_Long_tPiPvPc  
                Statement . . . . . . . . . : 30 
                Message . . . . : Program import not found. 
                Cause . . . . . : The calling program W3XSVPGV refers to a procedure or data  
                 export from service program LXQUEUE which does not exist. The calling  
                 program refers to export-ID X'00000028', the service program defines only  
                 X'00000025' exports.  
                Recovery . . . : Recreate the calling program. 
                Technical description . . . . . . . . : The service program has been  
                changed in an incompatible manner since the time the calling program was  
                created and thus bound to the service program. Recreate the calling program.  

 

Deze foutmelding geeft in feite aan dat het LXQUEUE object niet van de juiste 

versie is.  

 

 

Oplossing 
Deze wordt is ontstaan doordat de upgrade naar SP5 niet de huidige versie van 

LXQUEUE heeft vervangen met de SP5 versie. Om dit probleem dus op te lossen 

dient de huidige versie van LXQUEUE te worden vervangen door de versie die 

wordt meegeleverd in de SP5 versie van LANSA.  

 

 

Opmerking 
De LANSA for iSeries SP5 (EPC834) CD set (spin 300) die wordt meegeleverd 

met Visual LANSA SP5 (EPC834) DVD (spin 301) installeert/upgrade nu de 

correcte versie van LXQUEUE. Deze set van V11 SP5 zal dus gebruikt moeten 

worden om dit probleem te voorkomen. 
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Gelijktijdige Update fout 
melding bij benadering Logical 
Views van Other Files 
 

Bij het ophalen of bijwerken van een logical van een Other File kan in sommige 

gevallen de melding Record to be updated has been changed by another 

job/user verschijnen, ook al heeft een dergelijke wijziging helemaal niet 

plaatsgevonden. De I/O zal ook met een VE status fout aflopen. 

 

Oorzaak 
Bij LANSA bestanden word teen mogelijke gelijktijdige update afgevangen door 

de waarde van veld @@UPID. Dit veld is onderdeel van ieder LANSA record en 

als blijkt dat de waarde tijdens de fetch anders is dan de waarde tijdens de 

update, dan zal hier melding van worden gemaakt middels een validation error. 

Voor Other files echter bepaalt LANSA tijdens het lezen van het record een 

moment opname van de veldwaarden en vergelijkt deze met de veldwaarden 

tijdens de update. 

 

Als een logical view niet alle velden bevat van de physical file dan zal de 

gelijktijdige update controle blanco waarden constateren voor die velden. Deze 

blanco waarden kunnen dan tijdens die uit te voeren I/O zorgen voor een situatie 

die als onjuist wordt ervaren. 

 

Oplossing 
Bovenstaand probleem is door de manier waarop de gelijktijdige update controle 

werkt niet echt op te lossen. Het is wel te omzeilen door in plaats van de logical 

de physical te gebruiken. Nadat een fetch is uitgevoerd naar de logical, kan met 

behulp van het relative record number hetzelfde record opnieuw worden 

opgehaald door middel van de physical, waarna een update wordt uitgevoerd via 

de physical en niet via de logical file. 
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Gebruik ’uQueryCanDeactivate' in 
EPC831 om niet opgeslagen wijzigingen 
in VLF applicaties te controleren 
 

In de EPC831 versie van het Visual LANSA Framework is een nieuwe 

functionaliteit genaamd 'uQueryCanDeactivate' toegevoegd. 

 

Dit is een method die in een command handler kan worden toegevoegd om: 

1. Te controleren of er niet opgeslagen wijzigingen zijn.  

2. Te vragen of een eindgebruiker zijn nog niet opgeslagen wijzigingen alsnog 

wil bewaren.  

3. De niet opgeslagen aanpassingen te bewaren.  

 

Dit method wordt uitgevoerd als een eindgebruiker een andere command handler 

selecteert, een andere instance van een business object, een andere business 

object of applicatie, maar ook wanneer de gebruiker besluit het Framework af te 

sluiten. 

 

Het is handig omdat de routine kan controleren of er mogelijk wijzigingen zijn 

aangebracht die nog niet zijn opgeslagen. Als dit het geval is kan de 

eindgebruiker een vraag toegeschoven krijgen als: "Do you want to save your 

changes before continuing?" (Yes/No). Als met Yes wordt geantwoord kunnen de 

wijzigingen worden bewaard. 

 

Op het moment dat de routine wordt uitgevoerd heeft de command handler altijd 

nog de beschikking over alle waarden die zijn aangebracht tot het moment dat 

de eindgebruiker naar een ander onderdeel wil verkassen. Daarom is het heel 

eenvoudig te constateren dat er wijzigingen zijn die nog niet zijn vastgelegd en is 

het dus ook heel erg eenvoudig deze wijzigingen alsnog vast te leggen.  

 

 

Om het te kunnen gebruiken dient u het avNotifyDeActivation property te vullen 

in de initialize routine van de command handler: 
 
* Handle Initialization 
Mthroutine Name(uInitialize) Options(*REDEFINE) 
 
* Do any initialization defined in the ancestor 
Invoke #Com_Ancestor.uInitialize 
 
* Activate Check for unsaved changes (Unsaved changes logic) 
set #Com_Owner avNotifyDeactivation(TRUE) 
 
Endroutine 
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Voeg vervolgens een redefined uQueryCanDeActivate routine toe aan uw  

command handler: 
* The Framework initiates this when the user moves to another command tab, or 
business object instance,  or business object, or application, or closes the 
framework. 
* (The framework may initiate this method multiple times) 
 
MTHROUTINE NAME(uQueryCanDeactivate) OPTIONS(*REDEFINE) 
* Define_Map For(*Result) Class(#vf_elBool) Name(#Allow) 
 
#Allow := True 
 
* My flag indicating that an unsaved change has occurred 
if '(#pty_NeedsSaving *eq TRUE)' 
 
* If something needs saving, ask the user if they want to save it 
USE BUILTIN(MESSAGE_BOX_SHOW) WITH_ARGS('YESNO' 'YES' *Default 
*Default 'The notes have been changed. Would you like to save your changes 
before continuing?') TO_GET(#MSG_RET) 
 
if '#MSG_RET *eq YES' 
* Save everything 
<< my save logic>> 
endif 
 
#pty_NeedsSaving := False 
 
endif 
 
endroutine 
 

 

Bij een meer uitgewerkte versie zou #Allow bij een fout op false gezet kunnen 

worden en de eindgebruiker zou niet in het programma gaan waarop hij heeft 

geklikt (of het Framework zou actief blijven als ze het hebben willen sluiten). 

 

 

Commentaar/Aandachtspunten 
• U moet #Com_Owner.avNotifyDeactivation op TRUE om het te kunnen 

gebruiken. 

• De uQueryCanDeactivate methode kan meerdere malen worden 

aangeroepen door een enkele muisklik, dus het is belangrijk om in de 

routine een reset te doen van (uw equivalent van) #pty_NeedsSaving. 

• De feature help bevat enkele waarschuwingen omtrent het gebruik van de 

method uQueryCanDeactivate en property avNotifyDeactivation in versie 

EPC831 van het framework. Deze meldingen kunnen worden genegeerd.  

• Deze methode is heel goed bruikbaar bij objecten die niet kenbaar maken 

date r iets is gewijzigd. Met behulp van deze methode kunt u een snapshot 

van de actuele status van het object vergelijken met de status op het 

moment van laden, op het moment dat de eindgebruiker klaar is met de 

(in plaats van dit bijvoorbeeld iedere seconde te controleren). 
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VLF.NET Applicatie 

Level Tracing   
 

VLF.NET is beschikbaar in EPC831 en op dezelfde manier als bij VLF/Web of 

VLF/WAM kunt u het VLF Trace window gebruiken om fouten op te sporen in 

VLF.NET applicaties. 

Het Trace Window is een handig tool dat o.a. de VLF build informatie, de web 

host details, uw web server images pad, HTML code en ook uw VLF source code 

toont net op het moment dat het aankomt bij de browser nadat de .NET 

applicatie is gestart: 

 
 

Tracing activeren kan via het 'Execute as Web Application' window --> dan 'Start 

- As .NET executable' en de optie 'Turn Tracing On': 

 
 

Alle trace details kunnen naar het klembord worden gekopieerd en indien 

noodzakelijk naar LANSA Support worden gestuurd. 
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Gebruik de TAG optie om naar 
de volgende of vorige 
gemarkeerde regel te springen 
 

LANSA gebruikers op de System i zijn wellicht bekend met een TAG mogelijkheid 

waarbij RDML source regels een vaste markering kunnen toebedeeld krijgen. Bij 

het sluiten van de RDML editor wordt deze markering bewaard bij de source en is 

weer beschikbaar als de source opnieuw wordt geopend. 

 

Deze permanente tag’s zijn ook beschikbaar in de Visual LANSA IDE en kunnen 

zowel in functies als componenten worden gebruikt. Tags toevoegen maakt het 

mogelijk om snel naar de verschillende markeringen te navigeren. 

 

 

 
 

 

Actie Toetscombinatie 

Voeg een tag toe op deze regel Ctrl + F2 

Verwijder alle tags Alt + F2 

Spring naar de vorige tag regel Ctrl + Up 

Spring naar de volgende tag regel Ctrl + Down 

Maak totale selectie tot commentaar Ctrl + W 

Maak commentaar totale selectie ongedaan Ctrl + Shift + W 
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IDE crash bij wijzigen XSL 
Source 
 

Er zijn een aantal meldingen binnengekomen waarbij de Visual LANSA IDE een 

fatale fout gaf nadat bepaalde handelingen waren uitgevoerd in de XSL Source 

tab van een WAM of Weblet. Hoewel er niet echt een vast patroon te herkennen 

is hierbij, vindt het soms plaats tijdens copy/paste acties of als gebruik wordt 

gemaakt van de backspace toets. 

 

 

 
 

 

Oplossing 
Er is een fout opgespoord in de XSL editor en dit probleem zal zijn verholpen in 

een volgende EPC. Tot die tijd zal er een hotfix voor SP5 EPC834 beschikbaar zijn 

om dit probleem te verhelpen.  
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Belangrijke/Algemene 
System i Queries en 
Commando’s 
 

 

Het volgende artikel bevat een goed overzicht van informatie die veelal gevraagd 

wordt door leveranciers als licentie informatie vervaardigd moet gaan worden.  

http://www.itjungle.com/fhg/fhg092607-printer03.html 

 

 
 

Alle informatie die LANSA nodig heeft voor zijn licentie verstrekking vindt u hierin 

terug. Deze informatie kunt u overigens ook terugvinden in de “Identify your 

System i Details” sectie van de Installing LANSA on System i guide. 
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Het PrompterActivate event 
gebruiken om een prompter 
form aan te sturen 
 

Het PrompterActivate event wordt getriggerd als een gebruiker op de prompter 

button klikt. Dit event geeft toegang tot het prompter form voordat het wordt 

getoond, waardoor bepaalde initialisatie zaken kunnen worden geregeld. Het 

event bevat een referentie naar het prompter form dat aangeroepen gaat worden 

en hierdoor kunnen waarden naar het prompter form worden meegegeven 

(middels een method of door middel van een property waarde. Tijdens het 

ontwikkelen echter weet de VL IDE niet welk form aangeroepen gaat worden, dus 

de referentie naar de prompter form geeft alleen een generieke PRIM_FORM 

terug. Dit houdt in dat eigen gemaakte methods of properties niet toegankelijk 

zijn. 

 

 

Oplossing 
Om wel toegang te krijgen tot de properties of methods in het prompter form, zal 

het PRIM_FORM gegoten moeten worden in een instance van het prompter form, 

zoals onderstaande RDMLX source code toont: 

 
EVTROUTINE HANDLING(#CUSTOMER.PrompterActivate) 
OPTIONS(*NOCLEARMESSAGES *NOCLEARERRORS) Form(#PromptForm) 
(#PromptForm *As #CustPrmpt).SetCaption("Hello World") 
ENDROUTINE 

 

Bovenstaand voorbeeld gaat er vanuit dat #CustPrmpt het prompter form is. 

Merk wel op dat het form dat wordt aangeroepen nog niet is geinitialiseerd als dit 

event wordt geactiveerd, dus de initialize logica van het form wordt uitgevoerd 

nadat het PrompterActivate event is afgerond. 
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Activeer Applicatie 

Commando bij de 

start van het VLF  
 

Het automatisch activeren van een Applicatie Commando tijdens de start van het 

Visual LANSA Framework in Windows kan gerealiseerd worden door middel van 

een Mthroutine in de System entry point van het VL Framework (IIP). 

 

 

Voorbeeld 
MTHROUTINE NAME(avMAINWindowReady) OPTIONS(*REDEFINE) 
 
INVOKE METHOD(#avFrameworkManager.avSwitch) To(BusinessObject) 
named(LANSA_DEMO) execute(Details) caller(#com_owner) 
 
Set Com(#Continue) Value(True) 
 
ENDROUTINE 

 

  

Opmerking 
De RODE onderdelen dienen vervangen te worden met uw eigen Business Object 

en Command Handler. 
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MAIL_ADD_TEXT  - 

tweede argument  
  
Zodra je een BUILTIN(MAIL_ADD_TEXT) opdracht geeft ZONDER de 'N' in de argumenten 
krijg je altijd een nieuwe regel bij iedere MAIL_ADD_TEXT instructie! 
 
Door het gebruik van USE BUILTIN(MAIL_ADD_TEXT) opdracht MET de 'N' in de 
argumenten, dus bijvoorbeeld: 
USE BUILTIN(MAIL_ADD_TEXT) WITH_ARGS(#TEXT 'N') TO_GET(#IO$STS) 
wordt de tekst vervolgd op dezelfde regel. Hierdoor kun je dus de teksten aan elkaar 
knopen en kan er een aaneengesloten blok tekst ontstaan van veel meer dan 255 
tekens. Door gebruik van deze tweede parameter wordt de tekst dus NIET meer door 
LANSA afgebroken. 
 
 
Een bevestigingsmail bij een van onze klanten toonde enkele regels die afgebroken 
waren. Door het aanbrengen van de 'N' parameter is dit verholpen: 
  
CHANGE FIELD(#TXT) TO('''Indien u langer dan drie weken voorafgaand aan de heenreis 
een aanvraag gedaan heeft, ontvangt u per post''') 
USE BUILTIN(MAIL_ADD_TEXT) WITH_ARGS(#TXT N) TO_GET(#LEM_RETC) 
  
CHANGE FIELD(#TXT) TO('''een bevestiging met acceptgiro.''') 
USE BUILTIN(MAIL_ADD_TEXT) WITH_ARGS(#TXT) TO_GET(#LEM_RETC) 
 
 
 
Het uiteindelijke resultaat in de mail is nu: 
Indien u langer dan drie weken voorafgaand aan de heenreis een aanvraag gedaan heeft, 
ontvangt u per post een bevestiging met acceptgiro. 
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Belangrijke IBM PTF’s 

voor V6R1 
 

Als u na de upgrade naar V6R1 opeens merkt dat uw systeem enorm veel trager 

is, dan is het heel waarschijnlijk dat enkele belangrijke IBM PTF’s voor deze 

OS/400 versie nog niet zijn aangebracht. Zo weten we van een LANSA klant dat 

dit probleem zich voor kan doen bij gebruik van complexe SELECT_SQL 

instructies in RDML. 

 

Bent u op dit moment bezig met een upgrade naar V6R1, dan worden deze PTF’s, 

om mogelijke performance problemen te voorkomen, door IBM zelf aangeraden. 

 

Oplossing 
Breng PTF’s MF46183 en MF46307 aan. 

 

 

Details 
 

PTF/FIX #: MF46183 - Licensed Internal Code 

LICENSED PROGRAM: 5761999 
DESCRIPTION OF PROBLEM FIXED FOR APAR 'MA37477' : 
------------------------------------------------- 
    Since going to R610 CPU has been higher than expected and the 
    end users have complained about response time. Client 
    application uses LANSA which uses OPM RPG programs. CFGRPBL 
    bzero_GenNaker appears to be the largest CPU consumer. 
CORRECTION FOR APAR 'MA37477' : 
------------------------------- 
    Revert to the previous release behavior for processing recycled 
    static storage for those MI program objects that have undergone 
    conversion after the apply of PTF MF46307. 

 

 

PTF/FIX #: MF46307 - Licensed Internal Code 

LICENSED PROGRAM: 5761999 
DESCRIPTION OF PROBLEM FIXED FOR APAR MA37558 : 
----------------------------------------------- 
    For programs and service programs created or converted on V6R1, 
    static initializers consisting of a string of zeros were not 
    generated.  Instead, the activation of the program would clear 
    all static storage to zeros.  In some cases this results in a 
    noticeable performance degradation. 
    See also APAR MA37477. 
CORRECTION FOR APAR MA37558 : 
----------------------------- 
    Licensed Internal Code has been altered to create program and 
    service program objects with the required zero initializers for 
    static storage.  Activation of the new programs will perform 
    better when the PTF for APAR MA37477 is applied. 
    The affected programs must be either re-created or converted 
    after this PTF is applied. 

 


