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LANSA Pet Shop 
Benchmark 
LANSA de overtuigende winnaar in productiviteit 
  

  

LANSA 2005 toont een gigantisch hogere produktiviteit in het maken van applicaties ten in 
vergelijking met J2EE en .NET. 

In 2001 ontwikkelde Sun een Java Pet Store Applicatie om Java ontwikkelaars op basis van 
dit voorbeeld programma op een goede manier Sun's J2EE te leren (*Informatie over de Pet 
Shop en Pet Store applicaties kan verkregen worden via de volgende URL’s: Microsoft 
MSDN .NET Pet Shop en  Sun Developer Network Java Pet Store). Kort hierop bouwde 
Microsoft dezelfde Pet Store applicatie met behulp van zijn .NET framework en noemde het 
de .NET Pet Shop. Onlangs heeft LANSA dit ook gedaan maar dan met de LANSA 
ontwikkelomgeving en integratie tools. LANSA bouwde de applicatie in dagen, in plaats 
van de vele weken die J2EE of .NET** er voor nodig had. 
 
**Informatie over de Benchmark Data 
Aantal regels: LANSA gebruikte een programma genaamd Code Counter (van GeroneSoft) om het 

aantal regels code te bepalen. Lege blanco regels, commentaar en HTML tags zijn 
hierbij niet opgenomen in de telling. 

Aantal 
dagen: 

Het .NET aantal (40) is afkomstig van een interview with Scott Stanfield 
Het J2EE aantal (120) is berekend op het aantal regels per dag in relatie tot de .NET 
versie (125 regels per dag). 
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Na installatie Windows Server 2003 
Service Pack (SP1) kunnen .CHM 
bestanden alleen geopende worden als 
ze op de locale computer staan 
 
Omschrijving 
Sommige web applicatie die het InfoTech protocol gebruiken werken niet meer nadat 
Microsoft Windows Server 2003 Service Pack (SP1), MS05-026, of MS04-023 zijn 
geïnstalleerd. Een voorbeeld hiervan is wanneer de LANSA Help Documenten in .CHM 
formaat zijn opgeslagen in een netwerk drive.  
Bekijk voor details: http://support.microsoft.com/kb/896054 om te zien hoe u web pagina’s 
toe kan staan het InfoTech protocol te gebruiken. Als alternatief kan de LANSA 
Documentatie ook locaal op uw pc worden geïnstalleerd. 
 
Onderstaand een scherm die het probleem visualiseert: 
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Verbeterde Tracing in LANSA 
2005 
 
Het kan voorkomen dat u, om een goede diagnose van een probleem te verkrijgen, door de 
LANSA helpdesk wordt gevraagd een trace bestand te produceren tijdens de uitvoer van uw 
programma. Dit doet u normaal gesproken door een Y op te geven bij de "Trace" optie 
tijdens het activeren van de applicatie: 

 
 
U start vervolgens de applicatie tot het probleem is ontstaan en kijkt vervolgens naar 
bestanden op pc met de namen X_Trace*.* (deze stuurt u vervolgens op naar support).  
 
Tracing wordt eigenlijk bestuurt door een aantal ITxx= parameters van het LANSA X_RUN 
commando, waarbij IT staat voor Internal Trace.   
 
In sommige gevallen echter is het erg onhandig om tracing te starten vanaf het begin van de 
applicatie omdat soms erg veel trace data genereert kan worden voordat het programma bij 
het probleemgebied is aangekomen.  
In LANSA 2005 is het mogelijk om selectief, door middel van commando’s in uw applicatie, 
tracing aan en uit te zetten. Dit stelt u in staat om tracing aan te zetten vlak voor het 
probleem ontstaat, waarbij geproduceerde trace data drastisch wordt verminderd.  
 
Nu volgen enkele voorbeelden om tracing vanuit uw applicatie tracing dynamisch te 
manipuleren: 
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Controleer of tracing AAN of UIT staat 
USE GET_SESSION_VALUE (ITRO) (#Trace #RetCode) 
 
If (#Trace = Y) 
<< tracing is currently on>> 
Else 
<< tracing is currently off>> 
Endif 
 
Zet Tracing AAN of UIT  
USE SET_SESSION_VALUE (ITRO N) zet tracing uit 
USE SET_SESSION_VALUE (ITRO Y) zet tracing aan  
   
Andere Tracing Waarden kunnen ook gewijzigd worden 
Bijvoorbeeld: 
USE SET_SESSION_VALUE (ITRL '2')  
USE SET_SESSION_VALUE (ITRC 'FUN') 
USE SET_SESSION_VALUE (ITRM '999999999') 
 
Dit zijn de meest gebruikte trace parameters 
ITRO= 
Deze parameter regelt of de applicatie een trace file moet produceren. Geeft Y op om een 
trace file te produceren en N om er geen aan te maken. Trace files krijgen de naam 
X_TRACE.nnn. Het hoogste nnn nummer bevat de nieuwste trace file. De aanmaak van 
trace files heft wel invloed op de snelheid van uw applicatie.  
ITRL=  
Deze parameter specificeert het niveau van de trace. Geldige waarden zijn 0 t/m 4, waarbij 0 
de minste details levert en 4 de meeste details in de trace file opneemt. Wijzig deze waarde 
alleen als uw product leverancier hierom vraagt.  
ITRM=  
Deze parameter specificeert het maximum aantal regels in de the trace file. Het maximum 
aantal is 999.999.999.  
ITRC=  
Deze parameter specificeert de trace categorieën. Het stelt u in staat te bepalen welke trace 
gegevens opgenomen gaan worden. Wijzig dit pas als uw product leverancier hier om 
vraagt. Het gebruik van deze waarde is beschreven in Microsoft Exception. Er kunnen 
meerdere waarden als een enkele string worden opgegeven, bijvoorbeeld: DBMUIM.  
 
ALL  All categories  
DBM  Database only  
UIM  User Interface only  
FUN  Standard Function only  
PIM  Printer functions only  
COM  Communications only  
PDF  Platform Dependent Functions only 
BIF  Built-In Functions only  
PRO  Reserved  
RDM  RDML only  
RDX  RDMLX only  
HEP  Heap Validation only  
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V5R3 PTF 5722DG1-SI17010 zorgt 
voor HTTP/Server 500 fout 
 
Omschrijving 
Applicaties van OS/400 versie V5R3 met PTF 5722DG1-SI17010 kunnen een HTTP/500 
server fout genereren en dit kan dus effect hebben op LANSA Web applicaties. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
HTTPSVR APACHE CAUSES EBADF ERROR WHEN RUNNING CGI 
Apache causes EBADF (errno 3450) when running CGI after applying 
PTF SI17010. Sometimes MCH3601, HTP8081, CEE9901, and CPF24A3 
are all listed in the joblogs. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Symptomen 
Error 500: 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> 
<HTML><HEAD> 
<TITLE>500 Internal Server Error</TITLE> 
</HEAD><BODY> 
<H1>Internal Server Error</H1> 
Cannot read script output pipe. 
</body></html> 
 
En de webserver traces zal tonen: 
[Tue May 17 08:16:58 2005] [error] [client 10.136.12.12] (3450)Descriptor not valid.: poll 
failed waiting for CGI child 
 
Oplossing 
De aanbeveling van IBM is om PTF SI17696 - IBM HTTP Server for iSeries aan te brengen. 
Gebruik volgende link voor het bekijken van details: 
http://www-912.ibm.com/a_dir/as4ptf.nsf/0/8cb186dca1e0e06286256fd5004d0f70?OpenDocument 
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Hoe een tree view met kolommen 
te maken (alleen in LANSA2005) 
 
Omschrijving 
Voor LANSA2005 was het mogelijk een tree view te tonen met slechts 1 zichtbare kolom.  
Deze kolom toonde de hoofd tree kolom. In LANSA2005 is het mogelijk om een tree view 
met extra kolommen te maken.   
 
Hier volgt een voorbeeld (inclusief source): 

 
 
In bovenstaand voorbeeld zal opvallen dat de tree view een tweetal kolommen heeft. Een 
tree view met kolommen kan meerdere kolommen bevatten. Om bovenstaand voorbeeld te 
kunnen maken, zal het volgende in LANSA2005 geregeld moeten worden: 

• Zorg dat de LANSA demo objecten geïmporteerd zijn. 
• Maak een form en controleer of het component of partitie RDMLX Enabled is.   
• Knip en plak onderstaand source voorbeeld.   
• Compileer en start het voorbeeld.   
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Opmerking: De code is ruim gedocumenteerd om het geheel te kunnen begrijpen. Kijk 
verder in de LANSA guides voor uitleg betreffende nieuwe mogelijkheden en nieuwe 
commando structuren. 
 
Function Options(*DIRECT) 
 
Begin_Com Role(*EXTENDS #PRIM_FORM) Clientheight(499) Clientwidth(644) Height(533) 
Layoutmanager(#ATLM_1) Left(92) Top(130) Width(652) 
Define_Com Class(#PRIM_ATLM) Name(#ATLM_1) 
Define_Com Class(#PRIM_PANL) Name(#PANL_1) Displayposition(1) Height(42) Left(0) 
Parent(#COM_OWNER) Tabposition(1) Tabstop(False) Top(457) Width(644) 
Define_Com Class(#PRIM_ATLI) Name(#ATLI_1) Attachment(Bottom) Manage(#PANL_1) 
Parent(#ATLM_1) 
 
* A new property called Viewstyle has been added to the PRIM_TRVW 
* Unlevelled means that that the tree no longer creates a level per field, and instead, creates a 
column per field. 
* The developer is now reponsible for the level at which a tree item exists. 
* This is governed by setting the PARENTITEM property of a tree item to another tree item 
 
* NOTE - The tree can still be processed using SELECTLIST. 
* Entries will be returned in the sequence they were added to the list. This may not reflect the 
order as seen in the tree 
* To process in order sequence, use the FOR command 
Define_Com Class(#PRIM_TRVW) Name(#Personnel) Componentversion(1) Displayposition(2) 
Height(457) Left(0) Parent(#COM_OWNER) Tabposition(2) Top(0) Viewstyle(UnLevelled) 
Width(644) 
Define_Com Class(#PRIM_ATLI) Name(#ATLI_2) Attachment(Center) Manage(#Personnel) 
Parent(#ATLM_1) 
Define_Com Class(#PRIM_TVCL) Name(#TVCL_1) Caption('Code') Captiontype(Caption) 
Displayposition(1) Level(1) Parent(#Personnel) Source(#STD_OBJ) 
Define_Com Class(#PRIM_TVCL) Name(#TVCL_2) Caption('Description') Captiontype(Caption) 
Displayposition(2) Level(2) Parent(#Personnel) Source(#STD_DESC) Widthtype(Remainder) 
 
 
Define_Com Class(#PRIM_PHBN) Name(#pb_load) Caption('Load Tree') Displayposition(1) 
Left(8) Parent(#PANL_1) Tabposition(1) Top(8) 
 
Evtroutine Handling(#pb_load.Click) 
 
Clr_List Named(#personnel) 
 
#com_owner.Add_departments 
 
Endroutine 
 
Mthroutine Name(Add_departments) Access(*private) 
 
Define_Com Class(#prim_tvit) Name(#Department_item) Reference(*dynamic) 
 
Select Fields(#Deptment #deptdesc) From_File(Deptab) 
 
#com_owner.Add_Entry I_Code(#deptment) I_Description(#deptdesc) 
O_Tree_Item(#Department_item) 
 
* Add the sections for the department 
#com_owner.Add_sections I_Parent_Item(#department_item) I_Department(#deptment) 
 
Endselect 
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Endroutine 
 
Mthroutine Name(Add_sections) Access(*private) 
Define_Map For(*input) Class(#prim_tvit) Name(#i_parent_item) Pass(*by_reference) 
Define_Map For(*input) Class(#deptment) Name(#i_department) 
 
Define_Com Class(#prim_tvit) Name(#Section_item) Reference(*dynamic) 
 
Select Fields(#section #secdesc) From_File(sectab) With_Key(#i_department) 
 
#com_owner.Add_Entry I_Code(#section) I_Description(#secdesc) 
O_Tree_Item(#Section_item) I_Parent_Item(#i_parent_item) 
 
* Add the Employees for the section 
#com_owner.Add_Employees I_Parent_Item(#Section_item) I_Department(#deptment) 
I_Section(#Section) 
 
Endselect 
 
* Set a margin on the last item to help separate the groups of tree items 
#personnel.Currentitem.marginbottom := 5 
 
Endroutine 
 
Mthroutine Name(Add_Employees) Access(*private) 
Define_Map For(*input) Class(#prim_tvit) Name(#i_parent_item) Pass(*by_reference) 
Define_Map For(*input) Class(#deptment) Name(#i_Department) 
Define_Map For(*input) Class(#section) Name(#i_Section) 
 
Define_Com Class(#prim_tvit) Name(#Employee_item) Reference(*dynamic) 
 
Select Fields(#empno #givename #surname) From_File(pslmst1) With_Key(#i_Department 
#i_section) 
 
#com_owner.Add_Entry I_Code(#empno) I_Description(#Surname.trim + ', ' + #Givename) 
I_Parent_Item(#i_parent_item) O_Tree_Item(#employee_item) 
 
* Add the skills for the employee 
#Com_Owner.Add_Skills I_Parent_Item(#employee_item) I_Employee(#empno) 
 
Endselect 
 
* Set a margin on the last item to help separate the groups of tree items 
#personnel.Currentitem.marginbottom := 5 
 
Endroutine 
 
Mthroutine Name(Add_Skills) Access(*private) 
Define_Map For(*input) Class(#prim_tvit) Name(#i_parent_item) Pass(*by_reference) 
Define_Map For(*input) Class(#empno) Name(#i_Employee) 
 
Select Fields(#skilcode) From_File(pslskl) With_Key(#i_Employee) 
 
Fetch Fields(#skildesc) From_File(skltab) With_Key(#skilcode) 
 
#com_owner.Add_Entry I_Code(#skilcode) I_Description(#skildesc) 
I_Parent_Item(#i_parent_item) 
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Endselect 
 
* Set a margin on the last item to help separate the groups of tree items 
#personnel.Currentitem.marginbottom := 5 
 
Endroutine 
 
Mthroutine Name(Add_entry) Access(*private) 
Define_Map For(*input) Class(#std_obj) Name(#i_code) 
Define_Map For(*input) Class(#std_Desc) Name(#i_Description) 
Define_Map For(*input) Class(#prim_tvit) Name(#i_Parent_item) Mandatory(*null) 
Pass(*by_reference) 
Define_Map For(*output) Class(#prim_tvit) Name(#o_Tree_item) Mandatory(*null) 
Pass(*by_reference) 
 
* The same fields are used regardless of the "level" of the tree item 
#std_obj := #i_code 
#std_desc := #i_Description 
 
Add_Entry To_List(#Personnel) 
 
* Set the new tree item's parent to the supplied parent. A null parent means that the item will 
appear as a root node 
* The parent is no longer governed by the data. It is a choice the developer can now make. 
* Effectively, there is NO LIMIT to the number of levels. 
* Note: The parent of a tree item is completely dynamic. It can be set at any time 
Set Com(#Personnel.currentitem) Parentitem(#i_parent_item) 
 
* Return the tree item for use as a parent 
Set_Ref Com(#o_tree_item) To(#Personnel.currentitem) 
 
Endroutine 
 
End_Com 
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Microsoft C++ 6.0 compiler 
gebruiken in Visual LANSA2005 
 
Omschrijving 
In sommige gevallen kan het voorkomen, na de installatie van Visual LANSA2005 op een 
systeem dat al Microsoft Visual C++ 6.0 geïnstalleerd heeft staan, dat LANSA componenten 
niet met succes gecompileerd worden. 
 
Dit kan ontstaan als de Microsoft Visual C++ 6.0 compiler niet is opgezet om de build tools 
uit te voeren vanaf de commando regel (Uitvoeren optie in Windows). De benodigde 
omgevingsvariabelen zijn dan niet gewijzigd of aangemaakt. 
In dit geval dienen deze omgevingsvariabelen handmatig te worden aangemaakt, zodat 
Visual LANSA ze kan lokaliseren en op een juiste manier de Microsoft compiler kan starten. 
 
Op dit te regelen, lokaliseer de batch file vcvars32.bat  - kan veelal gevonden worden in: 
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\Bin 
 
Open vcvars32.bat in een tekst editor (bijvoorbeeld notepad.exe) en ga op zoek naar de 
regels die de PATH, INCLUDE en LIB omgevingsvariabelen sturen. Wijzig dit bestand niet, u 
heeft slechts de waarden van deze variabelen nodig. 
 
Selecteer nu in Windows, Start -> Settings -> Control Panel -> System -> (of als u een 
Nederlands operating systeem heft: Start -> Settings -> Configuratie Scherm -> Systeem) en 
selecteer de Advanced (Geavanceerd) tab. Selecteer vervolgens de button voor de 
Environment Variables (omgevingsvariabelen). Maak of wijzig de PATH, INCLUDE of LIB 
systeem omgevingsvariabelen zodanig dat deze overeenkomen met hetgeen u in de 
vcvars32.bat hebt zien staan. (Om dit uit te voeren kan het nodig zijn dat enkele systeem 
variabelen, zoals %MSDevDir%, dienen te worden uitgebreid).  
 
Opmerking: Ondersteuning van Microsoft for Visual C++ 6.0 is vastgesteld tot 30 
September 2005. Na deze datum is dit geen ondersteunde compiler meer voor Visual 
LANSA en zal een upgrade moeten plaatsvinden naar de laatste Microsoft Visual C++ 
compiler. 
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Invoervelden LANSA for the web 
hebben een lichtgele achtergrond 
 
Omschrijving 
Bij het uitvoeren of testen van een Web applicatie kunnen sommige velden worden 
weergegeven met een kanarie gele achtergrond in plaats van de achtergrond die het via een 
geselecteerde stijl zou moeten hebben, 
 
bijvoorbeeld: 

 
 
Dit kan worden veroorzaakt door een van de geïnstalleerde toolbars in uw browser. De 
Google Toolbar, MSN Desktop Search toolbar en gelijksoortige tools hebben een form Auto-
Fill optie die automatisch forms voor u kunnen invullen. Deze tools highlighten de velden die 
vanzelf ingevuld kunnen worden. Dit is iets wat volledig buiten LANSA for the Web (of WAM) 
omgaat. 
 
Door de Auto-Fill optie uit te schakelen worden velden niet meer geel weergegeven. 
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Starten van JVM kost tijd 
 
Description 
Als de Java Virtual Machine de eerste keer wordt opgestart dan wordt de class in het 
geheugen geladen en dit kost tijd. Indien een class een 20 tal minuten niet is gebruikt, dan 
verwijdert de JVM de class uit het geheugen. Als dus een service even later weer wordt 
gebruikt, dan dient de class opnieuw geladen te worden (wat dus vertragend werkt). 
 
Om dit opnieuw laden te omzeilen is een Startup class geschreven dat iedere 20 minuten de 
class activeert, waardoor het in het geheugen actief blijft. 
 
Opmerking: Het is niet noodzakelijk de class te laden, er kan ook een dummy XML 
transformatie of dummy SOAP transactie, etc. worden uitgevoerd. 
 
Ook is het mogelijk de *NOCLASSGC optie van het STRJSM commando uit te proberen. 
STRJSM OPTION(*NOCLASSGC) 
-noclassgc schakelt de garbage collectie van Java classes uit. Standaard is het zo dat de 
Java interpreter geheugenruimte reserveert voor ongebruikte Java classes gedurende de 
garbage collectie. 
 
http://amath.colorado.edu/computing/software/man/java.html 
 
Opmerking: Indien u onderstaand voorbeeld gaat gebruiken, vergeet dan niet de 
System.out.println regels te verwijderen. Ze zijn alleen opgenomen voor debug en om de 
logic ate beschrijven. 
 
Sample Startup Class 
package com.acme ; 
 
public final class ActiveStartup implements Runnable 
{ 
private int m_sleepTime = 0 ; 
 
public ActiveStartup () 
{ 
/* 
JSMManager uses the zero argument constructor 
*/ 
 
int seconds = 60 * 20 ; // Every 20 minutes 
 
Thread thread = new Thread ( new ActiveStartup ( seconds ) ) ; 
 
thread.start () ; 
} 
 
public ActiveStartup ( int seconds ) 
{ 
/* 
Specify sleep time 
*/ 
 
if ( seconds <= 0 ) 
{ 
seconds = 0 ; 
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} 
 
m_sleepTime = seconds * 1000 ; 
} 
 
public void run () 
{ 
 
if ( m_sleepTime == 0 ) 
{ 
/* 
JSMManager call 
*/ 
 
System.out.println ( "JSM warmup call" ) ; 
 
try 
{ 
warmup () ; 
} 
catch ( Exception e ) 
{ 
e.printStackTrace () ; 
} 
 
return ; 
} 
 
/* 
ActiveStartup call with sleep time 
*/ 
 
while ( true ) 
{ 
try 
{ 
Thread.sleep ( m_sleepTime ) ; 
 
System.out.println ( "ActiveStartup repeat warmup call" ) ; 
 
warmup () ; 
} 
catch ( Exception e ) 
{ 
e.printStackTrace () ; 
} 
} 
 
} 
 
private final void warmup () throws Exception 
{ 
System.out.println ( "ActiveStartup: warmup" ) ; 
 
} 
} 
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Identificeer welke XSLT 
Processor wordt gebruikt bij 
iSeries for WAMs 
 
Omschrijving 
Er is mogelijk een noodzaak of het is handig te achterhalen welke XSLT processor gebruikt 
is in uw WAM applicatie. Voeg, om dit te achterhalen, het volgende toe in uw XSLT 
stylesheet: 
 
<table> 
<tr> 
<td>XSLT Processor:</td> 
<td><xsl:value-of select="system-property('xsl:vendor')" /></td> 
</tr> 
</table> 
 
 
iSeries: 
Als u op de iSeries een joblog van de LWEB_JOB bekijkt en wilt weten welke XSLT 
processor actief is, kijk naar naar het bericht voor de PASE startup: 

1. ILE XSL4C = No message  
2. Apache Xalan = PASE started (no bit mode details in 2nd level message). This 

applies to V11.0 GA.  
3. libxslt = PASE started in 32-bit mode  
4. Apache Xalan = PASE started in 64-bit mode  
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DEF_LIST - Dynamic t.o.v. Static 
voor RDMLX componenten ter 
voorkoming van geheugen fouten 
 
Omschrijving 
Sinds LANSA2005 zijn ere en tweetal working listen. De eerste is een lijst waarbij de 
ENTRYS parameter gevuld is met de waarde *MAX. Dit type lijst reserveert dynamisch 
geheugenruimte en wordt een Dynamic Working List genoemd. De tweede is een lijst waarbij 
de ENTRYS parameter gevuld is met een vaste waarde. Dit is een static working list. 
De aanbevolen lijst in een RDMLX object is DYNAMIC omdat deze lijst alleen beperkt wordt 
door de beschikbare ruimte. 
 
 
Dynamic - Specifieer *MAX voor de ENTRYS parameter 
Een dynamic working list in een RDMLX object reserveert en geeft geheugenruimte vrij op 
aanvraag en reserveert slecht een klein vast stukje geheugen om pointers voor de list entrys 
vast te leggen. Pas als meer geheugenruimte vereist is wordt meer geheugenruimte 
aangevraagd ter grootte van een pagina van het operating systeem of de grootte van een 
enkele entry, die in dat geval groter is. In Microsoft Windows heeft een pagina een grootte 
van 32 Kbytes. Geheugenruimte wordt ook vrijgegeven als entries uit de lijst worden 
verwijderd. Indien u onbeperkt entries blijft toevoegen dan bestaat de mogelijkheid dat 
Windows zelf uiteindelijk geheugenproblemen krijgt. 
 
Dit type lijst kan het best gebruikt worden in een RDMLX object maar er zijn wel duidelijke 
restricties bij het gebruik ervan in een SORT_LIST commando. De totale entry lengte mag 
niet boven de 2 Giga bytes uitkomen. Bovendien dient String en Binary data geheugen hier 
als extra bij worden opgeteld, omdat deze data niet in de lijst zelf gesorteerd wordt. Dus 
iedere entry kan vele Strings met ieder een lengte van maximaal 64 Kbytes bevatten. Het is 
dus vrij eenvoudig om enorm veel geheugenruimte op te souperen. 
 
 
Static – Specificeer iedere andere waarde voor de ENTRYS parameter 
De lijst bevat het aantal opgegeven entries met een maximum van 2 giga bytes. Bovendien 
dient String en Binary data geheugen hier als extra bij worden opgeteld, omdat deze data 
niet in de lijst zelf gesorteerd wordt. Dus iedere entry kan vele Strings met ieder een lengte 
van maximaal 64 Kbytes bevatten. Het is dus vrij eenvoudig om enorm veel geheugenruimte 
op te souperen. 
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WAARSCHUWING – houd er bij static working lists rekening mee dat de ruimte die wordt 
gereserveerd gelijk is aan de totale entry lengte vermenigvuldigd met het aantal entrys in de 
list, dus als in een functie meerdere working lists worden gebruikt dan kan dit al snel 
ongemerkt oplopen. 
 
Als een statische working list te groot wordt, dan worden typische Windows proces 
geheugen berichten 870, 871, 872, 873 en 874 getoond. Een voorbeeld hiervan is bericht 
871: 
"Maximum 32-bit windows server process memory of 3 GB will be exceeded." 
 
Deze berichten moeten erkent worden als fatale fouten. Ze geven aan dat het geheugen 
gebruik uitstijgen boven de Windows configuratie. De capaciteit van andere systemen, zoals 
de iSeries, is over het algemeen groter, maar het verschijnen van deze meldingen geeft aan 
dat het ontwerp van het programma aangepast dient te worden.  
 
Bericht 874 bevat de grootte van de list. Een voorbeeld van bericht 874 is: 
"List page size = 1098000000 bytes Entry length = 549 bytes." 
 
Opmerking: Alhoewel de iSeries een grotere totale geheugenruimte beschikbaar heeft is het 
gelimiteerd tot 16MB per enkele geheugen allocatie. Dit betekent dat op een iSeries iedere 
STATIC working list beperkt is tot een TOTALE grootte van 16MB en iedere DYNAMIC 
working list beperkt is tot een maximale ENTRY breedte van 16MB. Een dynamic working list 
heft dus een veel grotere capaciteit, slechts beperkt door de totale geheugenruimte die het 
operating systeem beschikbaar heeft. Dit is een iSeries beperking. Alle andere platvormen 
hebben dezelfde beperking voor iedere lijst als het totaal gebruikte geheugenruimte door alle 
lijsten. 
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Verkeerde omzetting speciale 
karakters in de LANSA HTML van 
LANSA for the Web 
 
Omschrijving 
Bij het exporteren of tijdens een checkin/checkout van de gegenereerde HTML in Visual 
LANSA kan een probleem ontstaan met de EBCDIC/ASCII omzetting. 
 
 
Symptomen 
Er verschijnen onjuiste karakters op de web pagina’s die normaal gesproken niet zichtbaar 
zijn. Voorbeelden van incorrecte vertaalde karakters zijn: "!', "[", "]", "^", en "|". 
Commentaren zijn een voorbeeld hiervan. Dit wordt veroorzaakt door een onjuiste omzetting 
van het "!" karakter, wat normaal gesproken in HTML de start van een commentaarregel 
betekent. 
  
De definities in LANSA for iSeries om de Host Monitor te gebruiken en om PC exports te 
definiëren liggen vast in de LANSA REQUEST(PCMAINT) programmatuur, of kunnen 
automatisch gemaakt worden door middel van een PLUGIN/REFRESH vanuit Visual LANSA. 
De namen van de vertaal tabellen die hierbij gebruikt worden om data om te zetten van en 
naar EBCDIC en ASCII liggen vast in deze definities. Deze vertaal tabellen worden alleen 
gebruikt bij een export naar een PC en door de Host Monitor maar NIET door LANSA Open 
of SuperServer, die hun eigen tabellen hebben. 
 
 
Oplossing 
Er zijn een tweetal iSeries vertaal tabellen beschikbaar die dit probleem oplossen. Deze 
tabellen zijn ALLEEN bruikbaar voor English language users met code page 037. Indien u al 
gemodificeerde vertaal tabellen gebruikt en bijvoorbeeld nog steeds het commentaar (!) 
probleem heeft, dan dient u de entry met de waarde "5A" om te zetten naar "21" in de 
EBCDIC naar ASCII tabel en entry "21" om te zetten naar "5A" in de ASCII naar EBCDIC 
tabel om de juiste omzetting van het uitroepteken(!) karakter te bewerkstelligen. 
 
Download de twee voorbeeld vertaal tabellen via - L4WTTBL 
 
We raden aan om deze tabellen te plaatsen in QGPL, bijvoorbeeld: 
RSTOBJ OBJ(L4WEBCDIC L4WASCII) SAVLIB(QGPL) DEV(OPT01) OBJTYPE(*TBL) 
RSTLIB(QGPL)  
 
Bij een export van LANSA for iSeries naar Visual LANSA kijkt het export programma 
allereerst in PCMAINT naar een PC definitie genaamd WIN_DFT. Wordt deze niet gevonden 
wordt dan gebruikt het de standaard vertaal tabellen van IBM QASCII en QEBCDIC. 
 
U kunt bestaande PC definities in PCMAINT aanpassen om de voorbeeld tabellen voor de 
Host Monitor te gebruiken en/of wijzig/maak de WIN_DFT definitie. Tabel L4WASCII regelt 
de EBCDIC naar ASCII vertaling en L4WEBCDIC de ASCII naar EBCDIC vertaling. 
Voor help bij het aanmaken van de PC definitie kunt u kijken in de LANSA for iSeries User 
Guide, sectie LANSA PC Development, Defining Personal Computers to LANSA, Creating 
(Changing) PC Definitions. 
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Non-English 
Indien u een andere taal dan Engels gebruikt en een andere code page dan dient u bij 
vertaal problemen zelf de juiste vertaling van de karakters te regelen.  
 
 
Uit te voeren stappen 
Stappen om de vertaling van de volgende karakters goed aft e handelen: ![]^| 
De tabellen worden gewijzigd door middel van het volgende OS/400 commando’s: 
WRKTBL QEBCDIC 
WRKTBL QASCII 
 
Gebruik de Work with Table Dialogue om de tabellen te kopiëren (oftewel te bewaren), zet 
de tabellen dan om naar tekst bestanden door middel van het RTVTBLSRC commando, 
bijvoorbeeld: 
RTVTBLSRC TBL(QEBCDIC) 
SRCFILE(QGPL/QCLSRC) 
 
RTVTBLSRC TBL(QASCII) 
SRCFILE(QGPL/QCLSRC) 
 
Gebruik nu SEU om beide source file members die door middel van RTVTBLSRC zijn 
aangemaakt als volgt: 
 
Aanpassingen in de tabel QSYS/QEBCDIC 

Karakter Source 
File Originele Waarde Nieuwe Waarde

! L02P03 4F 5A 
[ L03P55 4A BA 
] L03P59 5A BB 
^ L03P61 5F B0 
| L04P57 6A 4F 
 
Aanpassingen in de tabel QSYS/QASCII 

Karakter Source 
File Originele Waarde Nieuwe Waarde

! L03P53 5D 21 
[ L06P53 E2 5B 
] L06P55 E3 5D 
^ L06P33 D8 5E 
| L03P31 21 7C 
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Voorbeeld 
In QASCII , wijzig Line(3),position(53),length(2) naar 21 
In QEBCDIC , wijzig Line(2),position(3),length(2) naar 5A 
 
Maak de tabellen vanuit de tekst bestanden door middel van het CRTTBL commando, 
bijvoorbeeld: 
CRTTBL TBL(QGPL/L4WEBCDIC) SRCFILE(QGPL/QCLSRC) 
CRTTBL TBL(QGPL/L4WASCII) SRCFILE(QGPL/QCLSRC) 
 
Opmerking: we raden aan om niet de door IBM meegeleverde vertaal tabellen aan te 
passen. Indien u deze echter wilt overschrijven, gebruik dan: 
CRTTBL TBL(QSYS/QEBCDIC) SRCFILE(QGPL/QCLSRC) 
CRTTBL TBL(QSYS/QASCII) SRCFILE(QGPL/QCLSRC) 
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Uitnodiging voor IBM 
event 5 oktober 
 
Graag nodigen wij u uit voor het "innovative solutions for iSeries" event welke gehouden 
wordt op 5 oktober bij IBM Brussel. 
 
Informatie en registratie kunt u vinden op: 
http://www-5.ibm.com/be/events/isi/ 
  
Wij zullen op dit event aanwezig zijn op stand 3. 
 
Onze nieuwe versie LANSA2005 wordt dan getoond. 
Ook houden wij een presentatie in de Rubens zaal van 10.00 tot 10.30. 
 
We laten dan in de praktijk zien hoe je applicaties snel en eenvoudig kunt ontwikkelen  
met behulp van LANSA2005, we tonen o.a.: 

• Windows Applicaties 
• Web Applicaties in een browser & op een PDA 
• Web Services (client & server site) en integratie met 5250 software 

  
Wij hopen u 5 oktober te mogen ontmoeten.   
 
 
 


