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VLF.NET Applicaties 
 
Iedere Framework Web Browser applicatie kan worden gecompileerd als een 
.NET executable. De VLF.NET mogelijkheid binnen het VLF ondersteunt alle al 
aanwezige en nieuwe WAM of WEBEVENT filters en command handlers, maar ook 
alle RAMP schermen en scripts. 
 
Hoe wordt de VLF.NET mogelijkheid geactiveerd? 

Dit is heel simpel. Voer hiervoor de volgende stappen uit: 
• Open het Framework als designer. Activeer de (Framework) -> 
(Properties…) menu opties. Open vervolgens het Framework Details 
tabblad.  

• Controleer of de Enable Framework for Web Browsers Applications optie is 
geselecteerd. 

• Controleer vervolgens ook of de Compile Framework as Microsoft .NET 
Executable optie is geselecteerd. 

 

 
 
Als u vervolgens het Framework opnieuw bewaard met bovenstaande opties 
geselecteerd, dan wordt het Framework gecompileerd als een .NET executable. 
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Omstandigheden waaronder de VLF.NET mogelijkheden 
niet gebruikt kunnen worden 
Als gebruikers zich bevinden achter een Proxy server waarbij een 
gebruikersnaam en wachtwoord is vereist,  dan kan de VLF.NET optie van het 
Framework niet worden gebruikt. Dit is een beperking van de .NET ClickOnce 
deployment technologie. Hierbij wordt op dit moment het downloaden van 
bestanden via een Proxy server dat niet-Windows geïntegreerde authenticiteit 
vereist, nog niet ondersteund. 
 
 
 

Microsoft’s .NET Framework 
Om VLF.NET te kunnen gebruiken dient zowel bij ontwikkelaars als 
eindgebruikers Microsoft’s .NET Framework 2.0 (of later) en .NET Framework 2.0 
Service Pack 1 geïnstalleerd te zijn. 
 
Als echter .NET Framework 3.5 is geïnstalleerd, dan hoeft .NET Framework 2.0 
Service Pack 1 niet apart meer geïnstalleerd te worden. 
 
Er zijn bij de installatie van .NET Framework 2.0 Service Pack 1 in Vista enkele 
problemen gemeld, daarom moet bij Vista .NET Framework 3.5 worden 
geïnstalleerd. 
 
De .NET 2.0 Software Development Kit (SDK) is geen vereiste. 
 
 
 

Deployment 
Als u het Framework opslaat met daarbij de optie VLF.NET geselecteerd, dan 
worden extra .NET bestanden naast de al aanwezige normale VLF.WEB en JS 
bestanden aangemaakt. 
 
Stel dat uw Framework wordt opgeslagen in een XML bestand met de naam 
My_Framework.XML en dat bij dit Framework de talen ENG en FRA zijn 
geselecteerd, dan worden de volgende .NET bestanden geproduceerd: 
 

ENG 

My_Framework_ENG.application 
My_Framework_ENG.exe.manifest 
My_Framework_ENG.framework.deploy 
My_Framework_ENG.app.exe.deploy 

FRA 

My_Framework_FRA.application 
My_Framework_FRA.exe.manifest 
My_Framework_FRA.framework.deploy 
My_Framework_FRA.app.exe.deploy 
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Er zijn dus per taal vier bestanden, met de toevoegingen: 
.application 
.exe.manifest 
.framework.deploy 
App.exe.deploy 
 
 
Welke bestanden zijn nodig op de http Web Server? 

Enkel de vier hierboven beschreven bestanden met daarbij VF_WM001.HTM. Bij 
het gebruik van RAMP dient u VF_SY120.HTM en VF_SY120.JS toe te voegen. 
Het spreekt voor zich dat u de WAM en WEBVENT functie die bij de filters en 
command handlers van uw Framework horen op uw applicatie server moet 
plaatsen, evenals mogelijk aanwezige AJAX HTML bestanden, Style sheets, 
scripts, etc. 
 
 
Van waaruit worden deze bestanden geactiveerd? 

Voor een ontwikkelaar vanuit zijn private folder. 
In een productie omgeving is de L4Web images folder de aan te raden plaats. 
De server kan een IIS Windows server zijn of een System i Apache http server. 
 
 
 

System i Apache server configuratie aanpassingen 
Bij gebruik van een System i Apache server zal een kleine aanpassing moeten 
worden aangebracht aan de MIME types controle tabel. Door deze aanpassing 
worden de te gebruiken bestanden correct verwerkt. 
 
 
Als u dus VLF.NET wilt gaan gebruiken met een iSeries Apache server, dan 
moeten wel eerst de volgende regels worden toegevoegd aan de web server 
configuratie file: 
 
AddType application/x-ms-application application  

AddType application/x-ms-manifest manifest       

AddType application/octet-stream deploy  
 
 
Stop en herstart de web server om bovenstaande effectief te laten zijn! 
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Een VLF.NET Applicatie starten 
Het URL dat wordt gebruikt om een VLF.NET applicatie te activeren lijkt op ieder 
andere normale HTML activering.  
 
Voorbeeld: 
http://hostname/My_Framework_ENG.application 
 
 
Ook kan op de inmiddels bekende manier parameters worden toegevoegd om 
bijvoorbeeld tracing te activeren: 
http://hostname/My_Framework_ENG.application?Developer=Y+Trace=Y 
 
 
Download grootte 

De minimum download grootte van een VLF.NET applicatie bij de initiële 
download is ongeveer 6.5 – 8 Mb. Dit zal echter wel afhankelijk zijn van de 
inhoud van uw Framework.  
 
Hoe werkt de ClickOnce deployment technologie in VLF.NET 

Als een gebruiker het URL voor de applicatie activeert, dan download de browser 
een klein manifest bestand dat vervolgens wordt doorgestuurd naar de .NET 
runtime omgeving. Als het de eerste keer is dat de applicatie wordt geactiveerd 
dan download de .NET runtime omgeving alle benodigde bestanden om de 
applicatie te kunnen starten en legt deze informatie vast op uw locale computer. 
Het zal dan, voordat het daadwerkelijk wordt opgestart, eerst de integriteit van 
de applicatie controleren. 
 
Als een gebruiker nu hierna deze zelfde URL in de browser activeert, dan 
controleert de .NET runtime omgeving eerst of de applicatie bestanden op de 
server mogelijk zijn bijgewerkt. Is dat het geval dan worden eerst alleen de 
gewijzigde of nieuwe bestanden gedownload. Het is hierbij erg belangrijk te 
weten dat het VL Framework Versie Nummer gebruikt wordt. Door middel van dit 
nummer wordt dus gedetecteerd of een gewijzigde versie van de applicatie 
beschikbaar is. 
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Het wordt daarom aangeraden de checkbox Automatically Increment when 
Saving (bevindt zich in het Identification tabblad van de Framework properties) 
te selecteren zodat het Framework versie nummer automatisch wordt opgehoogd 
bij iedere opgeslagen wijziging. 
 

 
Is deze checkbox niet geselecteerd, dan dient u zelf, na een bestands upload 
naar de web server, het versie nummer op te hogen. 
 
 

VLF.NET Form Layout Details 
VLF.NET form layout details worden tussen de verschillende sessies onthouden. 
 
Ze worden opgeslagen in een bestand dat zich bevindt in een directory genaamd 
VLF, wat een subdirectory is van de roaming profile appicatie data folder van de 
huidige Windows gebruiker. 
 
Deze layout details kunnen ook heel eenvoudig naar hun oorspronkelijke 
waarden worden hersteld. Dit kan met behulp van de menu optie Reset User 
Settings to Default. Houd hierbij wel rekening dat het ook de lijst leeg maakt van 
recent gebruikte business objecten. 
 

 
 
 



 

 
LANSA Nieuwsbrief Juni 2009 Pagina 6 van 38 
© LANSA 2009 

Als u werkt met Vista en alles is geïnstalleerd op de C: drive en de naam van uw 
Framework is MyFramework, dan zal het settings bestand met de opgeslagen 
instellingen de naam MyFramework.xml dragen en kan worden gevonden onder: 
C:\Users\UserName\AppData\Roaming\VLF. 
 
Bij Windows XP wordt het opgeslagen onder: 
C:\Documents and Settings\Username\Application Data\VLF. 
 
 
Hoe worden de form layout details opgeslagen? 

Ze worden opgeslagen per gebruiker, niet per PC, en ze worden per Framework 
individueel opgeslagen. 
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Probleem PDFDocumentService 
bij import van een TIFF image 
 
Als de PDFDocumentService wordt gebruikt om een TIFF image te importeren, 
kan volgende fout ontstaan: 
 
File : /userimgx/DEV/41/000731D1.TIF 
Read TIFF image 
stack trace: java.io.IOException: Operation not supported. Map failed 
at java.lang.Throwable.<init>(Throwable.java:196) 
at java.lang.Exception.<init>(Exception.java:41) 
at java.io.IOException.<init>(IOException.java:40) 
at sun.nio.ch.FileChannelImpl.map0(Native Method) 
at sun.nio.ch.FileChannelImpl.map(FileChannelImpl.java:742) 
at com.lowagie.text.pdf.MappedRandomAccessFile.init(Unknown Source) 
at com.lowagie.text.pdf.MappedRandomAccessFile.<init>(Unknown Source) 
at com.lowagie.text.pdf.RandomAccessFileOrArray.<init>(Unknown Source) 
at com.lowagie.text.pdf.RandomAccessFileOrArray.<init>(Unknown Source) 

 

 

Oplossing 
Dit kan gerelateerd zijn aan een mapping probleem, maar het kan ook een 
andere oorzaak hebben. Het probleem kan ook liggen in onvoldoende rechten 
op een van de hoger liggende directories in de directory structuur. Een wijziging 
bijvoorbeeld in de Security policies kan problemen in de directory permissies 
veroorzaken met bovenstaande foutmelding tot gevolg. 
 
Om deze mogelijkheid, als u dit probleem ervaart, te testen, kunt u de root 
directory die u gebruikt hernoemen, waarna u LANSA Integrator de volledige 
directory structuur opnieuw laat aanmaken (bijvoorbeeld /userimg/…/etc.). 
Mocht permissie het oorzaak van dit probleem zijn, dat wordt het door deze actie 
direct gecorrigeerd. 
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Installatie van een Deployment 
tool package kan een 'FTP Server 
not found' fout veroorzaken 
 

 

Symptoom 
Bij het installeren van de Deployment Tool package (direct of door middel van 
een JIT (Just-In-Time) package installatie), kan het voorkomen dat de installatie 
procedure de volgende foutmelding toont: “FTP Server was not found.[87]". 
 
Dit kan gebeuren, ook al komt er tijdens de setup van de package geen enkele 
FTP server definitie voor. Dit probleem kan zich voordoen als de package als 
‘Zipped’ of ‘Manual’ is opgegeven, maar komt in de meeste gevallen voor bij de 
optie Manual. 
 

 

Oorzaak 
De reden dat LANSA probeert te verbinden naar een FTP server is dat wanneer 
de setup.exe wordt uitgevoerd, het niet alle benodigde bestanden kan vinden in 
de installatie package.  
 
De mogelijkheid om verbinding te maken naar een FTP server is voorbehouden 
aan de 'zipped for internet' package optie. Hiermee wordt slechts de setup.exe 
gedistribueerd en worden de overige noodzakelijke bestanden pas gedownload 
tijdens uitvoer. Om de 'zipped for internet' optie echter goed te laten werken zal 
de setup.exe wel de juiste FTP server details in zich moeten hebben (dit kan 
worden opgegeven bij de prompt die wordt weergegeven als u de package maakt 
voor deze optie). Deze details worden 'toegevoegd' aan het setup.exe 
bestand. Bij een normale uitrol echter zijn deze gegevens niet gevuld. Als u dit 
bericht krijgt tijdens het downloaden van de JIT package dan betekent dit dat 
niet alle noodzakelijke bestanden zijn toegevoegd aan de package, waarop dus 
wordt geprobeerd door middel van de FTP server deze alsnog te downloaden. 
Maar omdat de FTP details niet zijn gevuld, loopt de setup.exe fout met de 
melding “FTP Server was not found". 
 
In de meeste gevallen zijn missende bestanden een gevolg van een onvolledige 
of onjuiste package build, maar doet het probleem zich voor op slechts 1 PC en 
op andere PC’s gaat alles wel goed, dan kan het zijn dat het downloaden op deze 
PC tegen problemen is aangelopen. Een goede oplossing voor een probleem als 
deze is om bij de package type 'zipped' op te geven in plaats van 'Manual'. Op 
deze manier wordt slechts 1 bestand gedownload. Als het probleem zich blijft 
voordoen op meerdere PC’s, dan zal het opnieuw opbouwen van de package het 
probleem in de meeste gevallen oplossen.  
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'Cannot create classpath' 
melding bij starten JSM 
 

 

Symptomen 
Bij de start van de JSM verschijnt de foutmelding 'Cannot create classpath'. 
 

 

Probleem 
Er ligt een 5000k limiet op de Classpath lengte. 
De namen van de JAR files wordt gebruikt om de classpath samen te stellen – zie 
Manager.txt. 
Heeft u nu een enorm groot aantal JAR files of lange namen voor de JAR files dan 
ontstaat het risico dat de classpath variabele de 5000k limiet overschrijdt.  
Bij het samenstellen van de classpath overigens wordt "/jar/" en ".jar" gebruikt 
wat natuurlijk bijdraagt aan het overschrijden van de limiet. 
 
====================== 

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

 

Oplossing 
De mogelijkheden hierbij zijn: 

1. Gebruik kortere namen voor de Jar file.  
2. Verwijder onnodige, mogelijk niet meer in gebruik zijnde jar files. 

 
Helaas is het zo dat de maximum grootte voor de Classpath wordt bepaald door 
IBM en deze kan niet worden vergroot op dit moment. 
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Meerdere CPYTOIMPF of 
CPYFRMIMPF commando’s 
lopen fout in een RDMLX 
partitie in V11 SP5 
 
 
In LANSA V11 SP5 zijn wijzigingen aangebracht om vanuit een RDML functie met 
behulp van LANSA RUN meerdere RDMLX functies aan te roepen waarbij in meer 
dan één RDMLX functie SELECT_SQL wordt gebruikt of waarbij een I/O wordt 
uitgevoerd naar een bestand dat LOB’s bevat.  
 
Later echter werd ontdekt dat als gebruikt wordt gemaakt van meerdere 
CPYTOIMPF of CPYFRMIMPF commando’s dit fouten tot gevolg kan hebben als het 
actief is in een RDMLX partitie. 
 
De fout die dan ontstaat is: 
DCM9899 Message . . . . : Copy command ended because of error.  
DCM9899 Message . . . . : Function check. CPF2817 unmonitored by M@OSEXEC 
at statement 22500, instruction X'009F'. 
 

 

Oplossing 
IBM heeft erkent dat dit een fout is en heeft inmiddels de volgende PTF’s 
beschikbaar gesteld: 
V6R1M0: SI35213 
V5R4M0: SI35222 
 
LANSA heeft bovenstaande PTF’s getest en het blijkt dat hiermee inderdaad het 
probleem is opgelost. 
Mocht u tegen dit probleem aanlopen, breng dan, afhankelijk van uw i5 OS 
versie, de juiste PTF aan. 
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Fiddler Web Debugging 
 
 
Fiddler is een Web Debugging Proxy dat al het HTTP(S) verkeer tussen uw 
computer en het Internet registreert. Met Fiddler kunt u al uw HTTP(S) verkeer 
nakijken, breakpoints plaatsen, en "spelen" met binnenkomende en uitgaande 
data. Fiddler bevat een krachtige event-based scripting subsysteem en kan 
worden uitgebreid met behulp van iedere .NET taal. 
 
Fiddler is freeware en kan het verkeer debuggen van vrijwel iedere applicatie, 
inclusief Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, en vele anderen. 
 
 
Kijk voor meer informatie op: 
http://www.fiddler2.com/fiddler2/  
 
En: 
http://www.fiddlercap.com/FiddlerCap/  
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Tijdelijke bestanden in de folder 
X_LANSA op het IFS worden niet 
verwijderd en kunnen veel 
ruimte in beslag nemen 
 
Er kunnen onbekende en niet gewenst bestanden aanwezig zijn in uw  
/LANSA_dc@pgmlib/x_lansa i5 IFS folder. 
 
De bestanden kunnen bijvoorbeeld een naam hebben die lijkt op: 
x_666fb8.002  
x_7a3bc3.001  
...  
 
Het hangt er een beetje vanaf waar deze bestanden zijn aangemaakt, maar in de 
meeste gevallen zijn deze bestanden leeg, maar er kunnen er bij zitten die een 
grootte hebben van meer dan 2 gigabytes. 
 

Oplossing 
De meest voorkomende reden voor de aanwezigheid van deze bestanden is het 
aanmaken van rapporten in LANSA.  De rapporten maken tijdelijke bestanden 
aan in de standaard temp directory, in de meeste gevallen de X_LANSA folder. 
Deze bestanden hebben na het printen geen functie meer en kunnen daarom dan 
ook worden verwijderd.  
 
Let er bij het opschonen wel op dat u niet andere aanwezige bestanden 
verwijderd die mogelijk nog wel een functie hebben.   
 
Een betere oplossing voor dit probleem is om door middel van de x_run 
parameter TPTH een eigen folder toe te wijzen waar de tijdelijke bestanden in 
worden opgeslagen. Deze folder kan dan af en toe worden leeggemaakt, zonder 
dat er dingen worden verwijderd die niet verwijderd mogen worden.  
 

Param. Betekenis / Waarden Verplicht Standaard Waarde 

TPTH 
Volledige directory naam voor de tijdelijke 
bestanden. Moet eindigen op een '\' 

Nee 
Omgevingsvariabele TEMP of TMP of 
x_LANSA\ via de DRIV=path. 

 

Als bijvoorbeeld TPTH de waarde 'LANSA_dc@pgmlib/mytemp'' bevat in het 
X_LANSA.PRO bestand, dan worden alle bovenstaand beschreven bestanden in 
de TPTH doelfolder weggeschreven, waardoor 

• het opschonen van deze folder eenvoudig is omdat het alleen maar 
tijdelijke bestanden bevat die allen kunnen worden verwijderd.  

• de X_LANSA folder gevrijwaard blijft van onnodige tijdelijke bestanden.  
 
De online guides bevatten meer detail informatie over de TPTH x_run parameter 
en het x_lansa.pro bestand. 
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Nieuwe VLF 

versie 
Vele nieuwe mogelijkheden in EPC839 van het 

Framework! 

 

 

 

VLF.NET Snap-in Componenten 
Het is nu mogelijk om Framework filters en command handlers als .NET 
componenten te maken met behulp van Visual LANSA Framework .NET SDK. 
Kijk voor meer informatie in de Visual LANSA Framework Snap-in Components 
Guide. 
 
 

Generic Notes Command Handler 
Met de Generic Notes Command Handler kunnen notities worden gekoppeld aan 
een business object instance. De notities kunnen worden geclassificeerd en 
kunnen meerdere bijlagen bevatten (bijvoorbeeld: MS-Word documenten, 
emails, afbeeldingen/foto’s, etc., etc.). Alle notities en bijlagen worden 
permanent vastgelegd in database tabellen op de database server. 
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Generic Spool Files Command Handler 
Met de Generic Spooled Files Command Handler kan een eindgebruiker de 
wachtrij van een spooled file bekijken, verwijderen of wijzigen. Het is ook 
mogelijk de spooled file te converteren naar PDF, welke gekopieerd, bekeken of 
als bijlage in een mail meegestuurd kan worden. 
 

 
 
 
 

Program Coding Assistant voor Command Handler om 
Data naar een Spreadsheet te sturen 
Er is een nieuwe Program Coding Assistant beschikbaar voor Windows command 
handlers waarmee een command handler gemaakt kan worden waarbij een 
eindgebruiker uit een lijst velden kan selecteren die vervolgens kunnen worden 
doorgestuurd naar een MS-Excel spreadsheet. De eind gebruiker kan er voor 
kiezen om data richting Excel te sturen van de gehele lijst, of alleen van de 
geselecteerde velden. 
 
De Code Assistant heeft de naam Send data to MS-Excel as a CSV file. 
Kijk hiervoor ook in de RAMP tutorial Sending Instance List Contents to Excel. 
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Programmeertechnisch de Focus op een Panel zetten 
Het is nu mogelijk een panel op de voorgrond te plaatsen waarna het de focus 
kan krijgen met behulp van de avPaneFocus Method. 
 
Voorbeeld:  
invoke #avFrameworkManager.avPaneFocus Caller(#Com_Owner) Pane(FILTER) 

 
Het is hiermee zelfs mogelijk om met behulp van een hidden command in het 
Framework de gebruikers te laten switchen van panel zonder dat daarbij een 
muis wordt gebruikt. 
 
 

Uitvoer Prioriteit bepalen bij Server Definities 
Bij de server definitie binnen het VLF kan nu ook de prioriteit van SuperServer 
jobs worden bepaald. De standaard prioriteit is 20. Vult u een lagere waarde in 
dan zal de SuperServer job een hogere prioriteit krijgen en dus een betere 
service ontvangen van de CPU. 
 
 

Nieuwe manier voor niet opgeslagen wijzigingen 
Er is een nieuwe manier beschikbaar voor niet opgeslagen wijzigingen. LANSA 
heeft hiervoor beschikbaar het avNotifyDeactivation property: 
set #Com_Owner avNotifyDeactivation(TRUE) 

en de method uQueryCanDeactivate. 
 
 

Framework Caption is nu ook titel van uw Web Pagina 
De caption van het Framework wordt nu ook als titel van uw web pagina 
weergegeven als u de applicatie draait als VLF-Web. 
 
 

Activeer Application Tracing in User Mode 
De meegeleverde VLF demo applicatie bevat een nieuw Framework level 
commando dat level tracing activeert op Applicatie niveau en dat ook in User 
Mode gebruikt kan worden. 
De source code van reusable part DF_DET46 bevat een voorbeeld hoe hiermee 
kan worden omgegaan. 
 
 

Nieuwe View Menu Opties 
Er zijn nieuwe opties in het View menu beschikbaar waarmee de focus kan 
worden gelegd op een specifiek onderdeel van het Framework window. 
Om te zien hoe dit werkt kunt u het beste het Essential Business Object 
voorbeeld starten in de Programming Techniques applicatie. 
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RAMP-TS 
Een nieuw RAMP product RAMP-TS is nu beschikbaar voor het moderniseren van 
uw 5250 applicaties. 
Het is in eerste instantie beschikbaar voor VLF.WIN applicaties, maar de VLF.WEB 
en VLF.NET versies zullen snel volgen. 
Kijk voor meer informatie in de RAMP-TS Guide. 
 
 

Inhoud Instance List Exporteren naar Document 
Eindgebruikers kunnen nu de inhoud van de Instance List exporteren naar een 
document. De Framework ontwikkelaar hoeft hiervoor verder niets te doen. De 
ondersteunde document formaten in VLF.NET zijn: 

• Excel  
• PDF 
• HTML 
• CSV 

 
 
Voor de Windows omgeving zijn geen templates beschikbaar en het enige 
formaat dat hier op dit moment wordt ondersteund is CSV. 
 
 

Command Handlers en Filters geforceerd afsluiten 
De Stay Active optie voor filters en command handlers is uitgebreid met de 
nieuwe settings, NEVER en DEFAULT.  
NEVER houdt in dat als u zich verplaatst naar een ander business objects, iedere 
inactieve (niet zichtbare) command handler wordt afgesloten. 
DEFAULT zet de Stay Active optie voor filters en command handlers gelijk aan de 
nieuwe Framework level optie, Stay Active Default for Command Handlers and 
Filters. 
Applicatie level tracing is ook uitgebreid zodat u nu ook gemakkelijk de status 
van filters en command handlers kunt bekijken. 
 



 

 
LANSA Nieuwsbrief Juni 2009 Pagina 17 van 38 
© LANSA 2009 

Advanced Tutorials 
Advanced Tutorials zijn nu beschikbaar voor Windows, Web en WAM 
Frameworks. 
 
 
 

Beperk het hoeveelheid geheugen dat uw Framework 
gebruikt 
De nieuwe Framework level optie Trim Working Set kan worden gebruikt om het 
geheugen dat uw Framework gebruikt te beperken.  
Als deze optie is geselecteerd in een VLF-WIN applicatie dan wordt het geheugen 
opgeschoond: 

• Als het Framework volledig is opgestart. 
• Als het Framework window geminimaliseerd is voor meer dan 20 

seconden. 
 
 
 

Referentie naar VLF icon 
Met behulp van de avFindIcon method kan worden gerefereerd naar een Visual 
LANSA Framework Icon. 
 
Voorbeeld: 
Set a list item's icon to the Visual LANSA Framework icon named VF_IC386 

* Component definitions 

DEFINE_COM CLASS(#PRIM_ICON) NAME(#ICON_NORM) REFERENCE(*DYNAMIC) 

... 

* Initialization routine 

invoke #avSystem.avFindIcon Named(VF_IC486) Reference(#ICON_NORM) 

... 

* Use the reference 

set #ltvw_1.CurrentItem Image(#ICON_NORM)  

 
 
 

Handmatige Deployment van VLF.NET 
VLF.NET bevat een ClickOnce techniek voor een automatische deployment naar 
de clients. Dit is bij een strikte beveiligings policy soms niet bruikbaar. Dit 
probleem is nu ondervangen door de netwerk administrator de mogelijkheid te 
geven een versie van VLF.NET aan te maken die lokaal gestart kan worden, 
bijvoorbeeld, via een netwerk share. 
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Caption Tekst aan het Window of Title Bar toevoegen 
Iedere willekeurige tekst kan nu worden toegevoegd aan het huidige window of 
title bar caption. Bekijk hiervoor in de online guide de FAQ Can I change the 
business object instance caption that appears in the area above my command 

handlers? 
 
 
In WEBEVENT applicaties:  
USE VF_SET (AVHANDLERCAPTION 'My alternate caption')   

  
   
In WAM applicaties: 
Set #ThisHandler avHandlerCaption('My alternate caption') 

   
  
In WINDOWS applicaties: 
Set #Com_Owner avHandlerCaption('My alternate caption') 

  
   
In WINDOWS applicaties kan ook tekst aan het Window en Toolbar als volgt 
worden toegevoegd: 
Set #Com_Owner avWindowSuffix('My Window Suffix') 
Set #Com_Owner avTitleBarSuffix('My Title Bar Suffix') 
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Fout bij openen bestanden 
na aanbrengen van EPC837 
 

 

LANSA EPC837 introduceert bij het openen van een LANSA bestand in de LANSA 
IDE een foutmelding. 
 
De volgende melding, of een variatie hierop, kan verschijnen: 

 
 

 

Oorzaak 
Dit probleem wordt veroorzaakt door een gecompileerde .dll versie.  
 

 

Oplossing 
Een fix voor dit probleem is opgenomen in EPC838.  
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NIEUW!! 

LANSA Database 

Triggers in EPC838 
 
 
LANSA validatie regels en trigger functies kunnen nu ook, als LANSA DB Triggers 
zijn geactiveerd voor een bestand,  buiten LANSA worden geactiveerd. Dus 
bijvoorbeeld vanuit een RPG programma, of via SQL. 
 
 

Wat is een Database Trigger?  
Een trigger is een set van acties die automatisch plaatsvindt als een specifieke 
wijzig of lees operatie wordt uitgevoerd bij een fysieke database bestand.  De 
aanpassing kan een insert, update, of delete zijn in een high level language 
statement in een applicatie programma. De lees actie kan een fetch, get, of read 
high level language statement zijn in een applicatie programma. Niet alleen 
vanuit high level languages, maar deze instructies kunnen ook afkomstig zijn 
vanuit queries, ODBC, JDBC, sommige CL commando’s (bijvoorbeeld RCVF), 
interactief SQL, embedded SQL of Call Level Interface SQL. 
 
Dit is in contrast met LANSA triggers, want dit zijn speciale LANSA functies die 
automatisch worden uitgevoerd als een opgegeven database actie plaatsvindt via 
LANSA. De implementatie van database triggers met LANSA wordt daarom ook 
"LANSA DB Triggers" of "Database Triggers" genoemd. Het altijd al aanwezige 
zijn LANSA triggers. 
 
Database Triggers zijn alleen beschikbaar voor database toegang richting een 
System i. 
 
Voordat u gebruik gaat maken van de nieuwe LANSA DB Triggers bij een bestand 
wees er dan zeker van dat u volledig alle implicaties doorgrond bij uw bestaande 
applicaties. Lees daarom goed de LANSA online Guides door. Het is ook aan te 
raden de sectie "Triggering automatic events in your database" door te nemen en 
te begrijpen in de DB2 for i5/OS Database Programming manual of in het IBM 
Infocenter, en ook de sectie "Triggers" in de Stored Procedures, Triggers, and 
User-Defined Functions on DB2 Universal Database for iSeries red book.  
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Enable Database Triggers voor een bestand  
Dit stelt de LANSA Repository validatie regels beschikbaar voor alle I/O’s richting 
een bestand, of dit nu een LANSA bestand is of een bestand buiten LANSA om 
gedefinieerd. Als bijvoorbeeld een bestand wordt bijgewerkt door middel van een 
RPG of COBOL programma dan worden de validatie regels in de Repository 
opgelegd en iedere daar aan gekoppelde LANSA Trigger functie zal worden 
uitgevoerd. Er moet nog aan worden toegevoegd dat als een database trigger 
wordt geactiveerd voor een bestand, dat een trigger user exit programma 
DCTRGENVUE aanwezig moet zijn in de bibliothekenlijst van de taak. Hiermee 
wordt geregeld dat de juiste LANSA omgeving benaderd kan gaat worden. 
Database Triggers kunnen alleen in een RDMLX partitie worden gekoppeld aan 
een bestand.  
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Wat gebeurt er als ik een Database Trigger Enable voor 
een bestand?  
Als een Database Trigger wordt geactiveerd bij een bestand dan is het 
noodzakelijk om een Database Trigger programma naam op te geven. Standaard 
wordt dit DB + bestandsnaam, maar dit kan altijd worden aangepast naar iedere 
willekeurige naam. Als het bestand nu vervolgens operationeel wordt gemaakt 
dan wordt een Database Trigger programma aangemaakt en gecompileerd. Het 
gaat draaien in een benoemde activation group, iedere Database Trigger 
processing wordt toegevoegd aan de OAM en alle triggers worden toegevoegd 
aan de database. Dit alles op basis van de validatie regels en triggers die bij het 
bestand zijn opgegeven.  

Validatie regels En/of trigger functies  resultaat in DB Trigger  

Insert  Before Insert  Before Insert  

N/A  After Insert  After Insert  

Update  Before Update  Before Update  

N/A  After Update  After Update  

Delete  Before Delete  Before Delete  

N/A  After Delete  After Delete  

N/A  Before Read  *  

N/A  After Read  After Read  

N/A  Before Open  *  

N/A  After Open  *  

N/A  Before Close  *  

N/A  After Close  *  

   
Opmerking: * houdt in dat het niet in de database geïmplementeerd wordt.  
 
 
Het Database Trigger programma en database triggers worden aangemaakt in de 
I/O module bibliotheek. 
De triggers hebben de volgende naam:  
LANSA_<program library>_<partition>_<library>_<file>_<trigger 

time>_<trigger event>  

 
waarbij:  
<program library> de LANSA programma bibliotheek is, bijvoorbeeld DCXPGMLIB  
<partition> de LANSA partitie is, bijvoorbeeld PRD  
<library> de bestands bibliotheek is, bijvoorbeeld DCXPRDLIB  
<file> de bestandsnaam is, bijvoorbeeld PSLMST  
<trigger time> het trigger moment is, bijvoorbeeld BEFORE  
<trigger event> de trigger event is, bijvoorbeeld INSERT  
 
Een voorbeeld van een volledige trigger naam zou kunnen zijn: 
LANSA_DCXPGMLIB_PRD_DCXPRDLIB_PSLMST_BEFORE_INSERT.  
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Wat gebeurt er als een Database Trigger wordt 
uitgevoerd?  

1. Een database management programma activeert het DB Trigger 
programma.   

2. Als de I/O afkomstig is van LANSA dan keert het DB Trigger programma 
terug.  

3. Als dit programma voor het eerst wordt geactiveerd, dan wordt het trigger 
user exit program (DCTRGENVUE) van de omgeving aangeroepen.   

4. De LANSA omgeving wordt tot stand gebracht.  
5. De OAM wordt aangeroepen om mogelijk validatie regels en / of LANSA 

trigger functies uit te voeren. Ook wordt, voor een before insert en before 
update de waarde van het speciale @@UPID veld vastgesteld. Het krijgt de 
waarde 1 voor een before insert en wordt met 1 verhoogd voor een before 
update. Deze twee trigger momenten zorgen er ook voor dat stamp output 
attributes bij velden correct worden gevuld.  

6. Als LANSA is opgezet om de bibliothekenlijst te vervangen bij het afsluiten 
van LANSA (via de Replace library list on exit from LANSA optie zoals is 
aangegeven in de Execution and Security Settings in de LANSA for iSeries 
User Guide), dan wordt de bibliothekenlijst teruggezet naar de situatie 
zoals het was toen het Database Trigger programma werd opgeroepen. 
Anders zouden de LANSA bibliotheken in de bibliothekenlijst aanwezig 
blijven en het wordt aangenomen dat ze er zullen zijn als het Database 
Trigger programma vaker wordt aangeroepen.  

 
 

Wat is het database trigger environment user exit 
programma?  
Via het database trigger environment user exit programma weet het 
gegenereerde DB trigger programma via welk LANSA systeem, partitie, talen en 
datum formaat de LANSA omgeving benaderd moet gaan worden. De naam van 
het database trigger environment user exit programma is DCTRGENVUE en dient 
ergens in de bibliothekenlijst voor te komen.  
 
Het automatisch aangemaakte DB Trigger programma ontvangt de volgende 
parameters van het user exit programma:  
 

Omschrijving Type  Lengte Gebruik  

LANSA Programma 
Naam  

*CHAR  10  Moet gevuld zijn  

Partitie *CHAR  3  Moet gevuld zijn 

Taal  *CHAR  4  
Mag blanko zijn bij een niet-
multilingual partitie, anders moet 
het gevuld zijn  

Datum formaat  *CHAR  1  Moet de waarde S of J bevatten.   
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Het database trigger environment user exit programma DCTRGENVUE is een 
vaste naam voor het trigger user exit programma en wordt dus niet toegevoegd 
aan de data area DC@A07. Het dient een vaste naam te hebben omdat er geen 
LANSA omgeving is op het moment dat het wordt aangeroepen. Het programma 
zet bepaalde waarden, zodat de LANSA runtime omgeving gestart kan worden. 
Het is een object van type *PGM en kan worden geschreven in iedere 3GL taal, 
waarvan CL het eenvoudigst is, bijvoorbeeld: 
 

 
 
 
 

Wat zijn de beperkingen bij LANSA DB Triggers  
• LANSA DB triggers zullen niet werken als het bestand een of meerdere 

LOB velden bevat of velden die als LOBs in de database opgenomen gaan 
worden.  

• Het DB2 for i5/OS Database Programming manual en het IBM Infocenter, 
bevatten de waarschuwing "An SQL update operation involves a 
simultaneous read operation followed by a write operation. Read triggers 

will not be run for SQL update operations. An update trigger should be 

specified to cover this read followed by a write operation." Bij de 
implementatie van LANSA DB Triggers zal de update in deze situatie 
gewoon plaatsvinden.  

• Virtuele veld processing of validaties worden bij een LANSA DB Triggers 
niet uitgevoerd. Ook zijn virtuele velden en PJF’s in LANSA trigger functies 
niet beschikbaar voor LANSA DB Triggers.  

• Validatie regels en LANSA trigger functies die zijn gedefinieerd op een 
"where used" basis voor echte velden worden altijd uitgevoerd als deze 
worden aangeroepen via LANSA DB Triggers.  
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Overige aandachtspunten m.b.t. LANSA DB Triggers  
• Database Triggers worden altijd aangeroepen. Als een bestand 

bijvoorbeeld is gekoppeld aan een after read trigger functie, dan zal die 
after read trigger functie zelfs worden aangeroepen als het IBM iSeries 
commando DSPPFM wordt gebruikt. Een ander voorbeeld: een CLRPFM zal 
mogelijk niet worden uitgevoerd als een before delete of after delete DB 
trigger voor is gedefinieerd.  

• Een export van System i Other bestanden (de physical en iedere logical) 
als non-LANSA objects vereist dat de database triggers handmatig 
verwijderd moeten worden voordat de export wordt gestart en zal opnieuw 
moeten worden toegevoegd als de export klaar is.  

• Er moet wel voorzichtig worden omgesprongen met LANSA DB Triggers. 
Speciaal als het bij een bestand wordt gebruikt dat actief is in bestaande 
3GL applicaties. Deze 3GL applicaties kunnen namelijk dusdanig zijn 
gecodeerd dat als een DB Trigger een fout terugstuurt naar het 
programma dit misschien wel resulteert in een half bijgewerkte database.  

• After read DB triggers worden uitgevoerd op basis van een keyed RPG 
SETLL, SETGT, C API _Rlocate en de COBOL equivalenten hiervan. Dit 
heeft te maken met een ontwerp beslissing in de DB2 voor i5/OS 
database. 

• Er zijn wel enkele beperkingen met betrekking tot wat er met een bestand 
kan worden gedaan als het DB triggers gekoppeld heeft. Zo kan er geen 
CLRPFM worden uitgevoerd op een bestand met before of after delete 
triggers, en kan INZPFM problemen geven bij een bestand before of after 
insert triggers. Meer informatie over beperkingen kunt u vinden in het DB2 
for i5/OS Database Programming manual, sectie "Triggers and their 
relationship to other iSeries functions". Mogelijk bevat het IBM InfoCenter 
ook nog nuttige informatie hieromtrent. 

• Wordt een LANSA DB Trigger bij een LANSA bestand opgegeven, dan zal 
dit ten koste gaan van de performance. Dit is niet uit te sluiten, omdat de 
database zelf in deze situatie nooit kan weten dat DB Trigger dan niet 
moet worden uitgevoerd. Het DB Trigger programma wordt uitgevoerd, zal 
ontdekken dat het is geactiveerd als gevolg van een I/O vanuit LANSA en 
zal hierna terugkeren naar plaats van aanroep. 

• Omdat LANSA DB trigger programma’s worden uitgevoerd in een named 
activation group, zal heel nauwkeurig moeten worden omgesprongen met 
commitment control. Het wordt aangeraden eerst de Commitment Control 
documentatie van het IBM InfoCenter te lezen en te begrijpen voordat 
wordt gestart met LANSA DB Triggers. Speciaal in situaties waarbij de 
uitvoer van LANSA DB Trigger programma’s of alles wat het aanroept 
resulteert in database inserts, updates of deletes naar bestanden die 
draaien onder commitment control, waarbij activation group level 
commitment definities worden gebruikt, dan zal het effect op bestaande 
applicaties grondig in verschillende situaties moeten worden getest. Dit om 
er zeker van te zijn dat de integriteit van de applicatie is gewaarborgd.  
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LANSA Database Trigger voorbeeld 
 
Op de iSeries draait een RPG programma genaamd XHRRPGTRB. Het programma 
gebruikt de display file XHRRPGTRBD: 

 
 
 
We gebruiken ook bestand XHREMPTB in dit voorbeeld. Dit is een gewone 
physical file op de iSeries: 

 
 
 
Met behulp van het iSeries CALL commando starten we het RPG programma: 
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Het programma toont een lijst met medewerkers. Met behulp van functie toets 
F6=Add is het mogelijk om nieuwe medewerkers toe te voegen: 

 
 
 
Als we de Enter toets gebruiken in dit scherm ….. 
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….. dan wordt een nieuw record toegevoegd. Het RPG programma bevat dus 
geen validatie regels! 

 
 
In de Visual LANSA IDE gebruiken we vervolgens een Check-Out, zodat we de 
bestandsbeschrijving (OTHER file) onderdeel maken van de LANSA Repository: 
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We voegen nu enkele nieuwe LANSA validatie regels toe op veld- en op 
bestandsniveau. Deze worden normaal gesproken alleen geactiveerd bij het 
starten van een LANSA programma: 
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In het File Attribute tabsheet kunnen we een LANSA database trigger koppelen 
aan dit bestand. Standaard gebruikt LANSA de volgende naam het Database 
Trigger Programma (maar het kan iedere naam krijgen die u wilt): 
DB + BESTANDSNAAM, dus in dit voorbeeld DBXHREMPTB. 

 
 
Met behulp van de Host Monitor in de Visual LANSA IDE kunnen we vervolgens 
de bestandsbeschrijving naar de iSeries sturen. Als de generatie klaar is, zien we 
de volgende objecten (waaronder dus de LANSA OAM): 
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Maar er is meer. LANSA maakt ook volledig automatisch het Database Trigger 
Programma voor u aan, in dit voorbeeld DBXHREMPTB: 

 
 
 
Als we nu hetzelfde RPG programma starten, zullen de LANSA validatie regels 
actief zijn, zonder dat er ook maar 1 regel is gewijzigd in dit RPG programma: 
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Web CRUD Applicatie in 

EPC842 
 
EPC842 introduceert Application Wizards voor WAM’s. Net als bij LANSA 
Templates voor de iSeries en Visual LANSA programma’s, moet u enkele heel 
eenvoudige vragen beantwoorden waarna een volledig complete WAM applicatie 
voor u wordt aangemaakt. 
 
Na het installeren van EPC842 bevat het Tools menu in de Visual LANSA IDE een 
nieuwe menu optie Wizards… Op dit moment is een Wizard beschikbaar voor een 
Web CRUD (CreateReadUpdateDelete) applicatie. 
 
Er volgen nu enkele dialoog schermen van de Wizard en aan het eind het 
uiteindelijke resultaat: een complete WAM. U hoeft dus geen regel code zelf te 
schrijven!! 
 
Als u de Wizard menu optie activeert in de VL IDE, dan ziet u dit scherm 
verschijnen: 
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Selecteer een bestand: 

 
 
Geef een omschrijving voor het object: 
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Beslis of er een of meerdere tabbladen moeten komen met een zoek functie: 

 
 
Selecteer velden die getoond worden in het Update Record scherm: 
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Selecteer velden die u wilt tonen in de zoekresultaten: 

 
 
Kies een gewenst layout: 
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Bepaal de kleur: 

 
 
Bepaal de vorm van de buttons: 
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En geef uw WAM tenslotte zijn technische naam: 

 
 
Hierna wordt een lijst getoond van Repository objecten die zijn aangemaakt. 
Deze kunnen van hieruit direct worden gecompileerd en gestart: 
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Het uiteindelijke resultaat: 
 
 
 
 

 


