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RAMP van LANSA 
 
RAMP is een geheel nieuwe manier om uw iSeries applicaties te moderniseren. Het gaat 
veel verder dan de conventionele technieken die alleen maar een grafisch schilletje over uw 
applicatie heen leggen. 
 
LANSA's Rapid Application Modernization Process stelt u in staat om uw iSeries 
applicatie een nieuw gezicht te geven vanuit een LANSA Applicatie Framework, waarmee 
een moderne applicatie navigatie verkregen kan worden en een pad uitgestippeld kan 
worden voor het vervangen van het systeem of uitrollen naar andere platvormen. 
 
U geeft bestaande RPG en COBOL applicaties een Windows of Web browser user interface 
in een tijdsbestek van weken of maanden, en niet een tijdsbestek van jaren. Hierbij blijft in 
alle gevallen de iSeries (AS/400) server logica ongemoeid. 
Alleen RAMP maakt het mogelijk om hergestructureerde 5250 schermen gezamenlijk te 
tonen met nieuwe GUI componenten die ook op een iSeries, Windows, UNIX of Linux 
omgeving kunnen draaien. Door uw bestaande 5250 applicaties op te nemen in het LANSA 
Applicatie Framework kan gebruik worden gemaakt van de volledige kracht van de LANSA 
2005 ontwikkelomgeving en nieuwe technieken als XML, SOA en Web services. 
 
 

RAMP is de snelste manier om uw iSeries Applicaties te 
Moderniseren 
Rapid Application Modernization Process oftewel RAMP is een nieuw product van LANSA 
dat zowel tactische nieuwtjes aanlevert die vandaag de dag gevraagd zijn, als ook een rustig 
pad aanreikt tot het moderniseren van uw iSeries applicaties op de lange termijn. Dit alles 
met behulp van “LANSA’s rapid prototyping and intelligent refacing tools”.  
 
RAMP lever teen ontwikkel en uitvoer Application Framework met een Microsoft Outlook-
style “look-and-feel.” Het is mogelijk uw bestaande iSeries 5250 schermen en batch 
gebaseerde taken te mixen met Visual LANSA componenten die kunnen draaien richting 
een iSeries, Windows, UNIX of Linux server, in een Web browser of als een Windows rich-
client applicatie. 
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RAMP gaat veel verder dan conventionele refacing technieken waarbij slechts 
presentatieverbeteringen worden gerealiseerd. RAMP genereert Navigatie, Filter en 
Organisatie componenten die kunnen worden uitgerold op een platvorm naar keuze, maar 
ook met een user interface naar keuze. 
 
 

Van Groene schermen naar GUI in Weken 
 

 
 
 

Moderniseer op uw eigen Werkplek 
Korte termijn verplichtingen t.o.v. lange termijn plannen 

• De RAMP benadering herkent dat functionele tekortkomingen in bestaande 
applicaties opgelost moeten worden terwijl uw organisatie ook werkt aan de 
modernisering van zijn systemen. De zaken gaan immers door, dit kan niet worden 
stilgelegd terwijl uw systeem gemoderniseerd wordt. 

 
• RAMP gaat deze strijd aan door het aanleveren van tactische oplossingen samen 

met lange termijn oplossingen. Beiden zijn gezamenlijk opgenomen in dezelfde 
ontwikkelomgeving. 
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• U kunt delen van uw applicatie omzetten naar web applicaties, Web services 

aanmaken en publiceren en nieuwe functionaliteiten aan uw bestaande systeem 
toevoegen. Dit alles in een en hetzelfde Applicatie Framework. 

 
• Met RAMP voorkomt u dat u bepaalde activiteiten vaker moet uitvoeren en dat 

mogelijke snelle aanpassingen alsnog aangepast moeten worden. 
 

• Met RAMP kunt u uw applicaties van een nieuw gezicht en nieuwe functionaliteit 
voorzien wat een aanzet kan zijn voor het volledig moderniseren van uw systeem.  

 
 

Stap 1: Aanmaken van een echt modern Framework 
• Op dit punt definieert u in grote lijnen uw modernisatie plannen. Op een heel 

eenvoudige manier en in een kort tijdsbestek. 
 

• Met behulp van LANSA’s Instant Prototyping Assistant ontwikkelt u een moderne 
versie van uw applicatie op het hoogste niveau en bepaalt u wat wel niet toegevoegd 
dient te worden aan het systeem. 

 
• Heel belangrijk is dat het resulteert in een volledig werkend Applicatie Framework dat 

niet later wordt weggegooid – de stappen 2 en 3 vervolmaken het moderniseren van 
uw systeem.  

 
 

Stap 2: Navigatie, Integratie en Initiële Verrijking 
• Stap 2 gebruikt LANSA’s Application Navigation Assistant om bestaande 5250 

programma’s nieuw leven in te blazen door ze in het Applicatie Framework op te 
nemen dat in stap 1 is aangemaakt. 

 
• RAMP stelt u in staat om uw bestaande iSeries 5250 schermen en batch jobs te laten 

samenwerken met Visual LANSA componenten die kunnen werken richting iSeries, 
Windows, UNIX of Linux servers in een Web browser of als Windows rich-client 
applicaties — dit alles in hetzelfde Applicatie Framework. 

 
• RAMP tilt het moderniseren naar een hoger niveau en levert veel meer dan 

conventionele refacing technieken die slechts presentatie verbeteringen realiseren. 
RAMP voegt een “touch of magic” toe en levert Navigatie, Filter en Organisatie 
componenten voor iSeries, Windows, UNIX of Linux.  
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Stap 3: Verdere Vernieuwingen en Verrijkingen 
• Deze stap borduurt voort op het Applicatie Framework dat in stap 1 en 2 is 

ontwikkeld. U besluit welke programma’s vernieuwd gaan worden en in welke mate 
dat moet gaan plaatsvinden. 
   

• Als server platform onafhankelijkheid een onderdeel is van uw modernisatie 
strategie, dan kunnen applicaties met met RPG/DDS afhankelijkheden 
gemoderniseerd worden door middel van volledige kracht van de LANSA 2005 
ontwikkel omgeving. 
   

• U kunt er natuurlijk altijd voor kiezen om uw oude 5250 applicaties met behulp van 
LANSA om te bouwen in een moderne Repository gebaseerde LANSA applicatie die 
moderne technieken als Web services en SOA ondersteunt. 
   

• Het eindresultaat is een volledig gemoderniseerde applicatie, gebouwd met uw eigen 
visie, met uw eigen plan en het platvorm naar uw keuze. 

 

RAMP Raises the iSeries Application 
Modernization Bar to a New Level 
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Kom niet voorbij Existing LANSA 
Communications Directory prompt 
in Setup van upgrade naar 11.0 
 

Omschrijving 
Tijdens de upgrade van LANSA V10.0 naar V11.0 dient in een van de schermen de 
bestaande LANSA Communications Directory te worden opgegeven. In bijna alle gevallen is 
is deze waarde al vooraf ingevuld en hoeft niet te worden gewijzigd. In sommige gevallen 
echter is geen waarde vooraf ingevuld. De juiste waarde hier ingeven kan wel, maar het kan 
voorkomen dat de installatie blokkeert en niet verder uitgevoerd kan worden.  
 

Oorzaak 
De LANSA installaties gebruiken onder andere enkele data area’s waarin zich gegevens 
bevinden, zoals de communications library path. Indien deze waarde niet is gevuld in de data 
area, dan blokkeert de installatie. Onderstaande stappen tonen hoe deze waarde alsnog kan 
worden ingebracht. 
 

Oplossing 
Doorloop de volgende stappen om de juiste waarde in de data area in te brengen:  
 

1. Gebruik het LANSA Configure commando in de iSeries command promt. 
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2. Selecteer vervolgens de menu optie COMMS_EXTENSIONS 

 

 
 

3. Selecteer vervolgens COMMS_DEFINITIONS 
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4. Gebruik F21 om in de wijzig mode te komen en vul de juiste waarde in bij de  

communications routing table. Als LANSA bijvoorbeeld is geïnstalleerd op de standaard 
manier, dan zou "/etc/dc_pgmlib/lroute.dat" opgegeven kunnen worden. 

 

 

 

 
5. Druk op Enter om de waarde te accepteren en verlaat het LANSA Configure programma. 

   
6. In de LANSA data area LCOA01 kunt u nu al zien dat de wijziging is opgeslagen. 

Bovenstaande stappen maken tevens een lroute.dat tabel aan in de /etc/dc_pgmlib 
folder. 
Nadat u bent uitgelogd en opnieuw als QSECOFR bent ingelogd kunt u de upgrade 
zonder verdure problemen uitvoeren.  
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HELP opties in CU3 zijn enorm verbeterd en 
uitgebreid in de component editor 
 

 
Zoals hiernaast staat afgebeeld, 
bevat de LANSA editor veel meer 
opties ter ondersteuning van de 
ontwikkelaar dan voorheen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ook de F2 feature 
help is erg 
verbeterd. Door de 
cursor in uw code 
te plaatsen en op 
F2 te drukken 
(rechter muis kan 
ook worden 
gebruikt om 
bovenstaande 
popup menu te 
tonen) wordt alle 
help getoond 
betreffende het 
component, 
inclusief alle 
property, 
component, 
method, etc. 
informatie. 
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WEB_MAP FOR(*NONE) en 
WEB_MAP FOR(*INPUT) gebruiken 
in WAMs  
 
Het WEB_MAP commando in WAM applicaties wordt gebruikt om data van velden en lijsten 
op te geven die doorgegeven dienen te worden tussen de presentatie laag en uw  
webroutines. De FOR parameter bepaalt de richting van het doorgeven. 
 
 
Velden en lijsten die zijn gedefinieerd door middel van WEB_MAP FOR(*NONE) geven aan 
dat hun waarden de webroutine niet kunnen verlaten en ook niet de webroutine kunnen 
binnenkomen. Dit attribuut wordt gebruikt voor session state data waarbij de data alleen 
gebruikt wordt in de applicatie logica. 
 
Velden en lijsten die zijn gedefinieerd door middel van WEB_MAP FOR(*INPUT) geven aan 
dat hun waarden alleen de webroutine kan binnenkomen, maar nooit de webroutine zal 
verlaten. 
 
Velden en lijsten die zijn gedefinieerd door middel van WEB_MAP FOR(*OUTPUT) geven 
aan dat hun waarden alleen de webroutine kunnen verlaten. 
 
Velden en lijsten die zijn gedefinieerd door middel van WEB_MAP FOR(*BOTH) geven aan 
dat hun waarden zowel de webroutine kan binnenkomen als de webroutine kan verlaten. 
 
 
Voor LANSA versie V11.3 werden de *NONE en *INPUT waarden van de FOR parameter 
niet correct afgehandeld. De waarden van velden en lijsten die op deze manier waren 
gedefinieerd warden toch de webroutine uitgestuurd, terwijl dit niet de bedoeling was.  
 
Sinds LANSA versie V11.3 is het zo dat alleen nog velden en lijsten die door middel van 
WEB_MAP FOR(*OUTPUT) en FOR(*BOTH) zijn gedefinieerd de webroutine verlaten en 
worden doorgestuurd naar de presentatielaag. Deze aanpassing kan natuurlijk het gedrag 
van uw bestaande applicaties veranderen, omdat de interne verwerking bij het gebruik van   
WEB_MAP FOR(*NONE) of WEB_MAP FOR(*INPUT) is veranderd. 
 
 
In de Web Application Modules (WAMs) Guide sectie 1.4.2 vindt u meer informatie en uitleg 
betreffende het WEB_MAP commando. 
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Hoe MCH3402 fouten te vermijden 
bij het herhaaldelijk activeren van 
RDMLX functies op een iSeries na 
checkin en compile 
 

Situatie 
U ontwikkelt en test een iSeries RDMLX functie die gestart en getest wordt op een iSeries. 
 
De exacte situatie betreft het maken van een RDMLX functie in Visual LANSA, het 
inchecken van de RDMLX functie naar de iSeries, compileren op de iSeries, en testen op de 
iSeries. Dit wordt verschillende malen herhaald. 
 
Het starten van een RDMLX functie vanaf het iSeries die is gewijzigd zal resulteren in een 
MCH3402 error foutboodschap ("Tries to refer to all or part of an object that no longer 
exists") voor de functie. Dit kan worden voorkomen door de LANSA omgeving te verlaten 
tussen het starten van de RDMLX functies door. 
 
 
Een aanbevolen manier om de functie te starten is het volgende: 
LANSA RUN PROCESS(……….) FUNCTION(…….) PARTITION(…) 
of 
LANSA X_ RUN PROCESS(……….) FUNCTION(…….) PARTITION(…) 
 
Bekijk ook even de volgende link betreffende JSMDirect van LANSA Integrator. 
www.lansa.com/support/notes/p0286.htm 
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LANSA Klanten dag 
 

10 oktober - Beurs van Berlage Amsterdam 
 
Dinsdag 10 oktober organiseert LANSA wederom een klantendag. 
 
Wij nodigen u uit om deze dag bij te wonen en deze datum alvast in uw agenda te 
reserveren. In september volgt de volledige agenda en hoe u kunt inschrijven. 
 
De gastspreekster van de dag is Diane Joester, LANSA Senior Architect uit Sydney 
Australië. 
 
Martin Fincham, General Manager EMEA, zal ook aanwezig zijn en nodigt u ook van harte 
uit:   
"LANSA is not just the name of a company or a product. LANSA is a community, a feeling of 
fellowship that results from sharing common attitudes, interests, and goals. The team at 
LANSA may be the nucleus of this community but we are not its only members. Our 
partners, customers, developers and end-users form a virtuous circle that strengthens the 
more everyone unites. Show your support for the LANSA community by attending our User 
Day; and don’t just send the person that always attends events and conferences! Instead 
consider the value to your company, and the community, of sending a mixed group that 
represents the different roles and functions in your organisation - there will surely be 
something on the agenda for everyone.” 
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Breakpoint Property Break On 
Condition bij Debuggen 
 
De Visual LANSA ontwikkel omgeving heeft een nieuw feature waarvan u mogelijk niet op de 
hoogte bent! 
 

• Start de LANSA IDE. 
 

• Selecteer de functie of het component dat u wilt debuggen. 
 

• Bepaal met F9 waar u breakpoints geplaatst wilt hebben. 
 

• Selecteer Debug, Windows, Breakpoints. 
 

• Selecteer Debug, Windows, Variables. 

 

 

 
Breakpoint regels worden in de source met rood geaccentueerd, de variabelen worden in het 
linker panel weergegeven, de breakpoint regels in het onderste gedeelte van het scherm. 
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Nadat het voor het eerst is gestart, worden alle variabelen links zichtbaar. 
 

 
 
Selecteer het veld waarvoor u een conditie wilt opgeven, gebruik bijvoorbeeld uw rechter 
muis toets bij het veld STD_NUM. 
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Selecteer de optie “Break on value Condition” waarmee u volgend window activeert: 
 

 
 
Op het eerste tabblad (General) kunt u het aantal keer opgeven dat het programma een 
regel gepasseerd moet hebben voordat de debugger daadwerkelijk op deze regel stopt, 
maar u kunt ook…….  
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….. het tweede tabblad selecteren (Value) waar een vergelijk de daadwerkelijke stop voor 
deze regel bepaalt: 
 

 
 
 
Nadat u alles heeft opgegeven kunt u in het Breakpoints tabblad onderaan in het scherm alle 
opgegeven breakpoint settings nog bekijken en via het “Breakpoint properties” icon alle 
details: 
 

 
 
 
 
Start nu debug, druk op F5 en u zult merken dat de debugger pas stopt nadat het 
opgegeven aantal voor een regel is bereikt of als opgegeven vergelijking gelijk is. 
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De waarde van veld #STD_NUM is 5 (zie linker tabblad). 
 
Wanneer u op F5 drukt zal de debugger doorgaan om vervolgens te stoppen bij het 
volgende breakpoint.  
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Explorer Voorbeeld Applicatie 
 
U kunt het Visual LANSA explorer component gebruiken om bestanden en directories te 
bekijken die zich bevinden op uw pc of een aanwezige netwerklocatie.  
 
De events van het explorer component geven de bestandsnaam, pad en pad type als 
parameters door. Onderstaand voorbeeld geeft deze informatie door aan LANSA velden op 
het moment date en item in het explorer component de focus krijgt: 
 
EVTROUTINE HANDLING(#EXPLORER.ItemGotFocus) Path(#PathName) 
PathType(#PathType) Name(#FileName)  
 
   Change #Std_Descs #PathType.Value  
 
   Change #Std_Desc #PathName.Value  
 
   Change #Std_Texts #FileName.Value  
 
ENDROUTINE   
 
Indien u gebruik wilt maken van twee explorer componenten, waarmee de ene een 
directories en paden toont en de tweede aanwezige bestanden (zoals de Windows Explorer 
dit doet), dan kunt u de communicatie tussen de twee componenten regelen met behulp van 
het NotifyComponent property van het eerste explorer component. 
 
Om te zien hoe het explorer component werkt, kunt u onderstaande code kopiëren in een 
form. Compileer en test. 
 

Source: 
Function Options(*DIRECT) 
 
Begin_Com Role(*EXTENDS #PRIM_FORM) Caption('Explorer Sample Application') Clientheight(439) 
Clientwidth(628) Height(473) Left(404) Top(141) Width(636) 
 
Define_Com Class(#PRIM_DCBX) Name(#DCBX_1) Displayposition(1) Fileincludemask('"*.*"') 
Filename('Desktop') Height(145) Left(16) Parent(#COM_OWNER) Tabposition(1) Tabstop(False) 
Top(24) Width(265) 
Define_Com Class(#PRIM_DCBX) Name(#DCBX_2) Displayposition(2) Displaystyle(GeneralListView) 
Fileincludemask('"*.*"') Filename('Desktop') Height(145) Left(288) Parent(#COM_OWNER) 
Tabposition(2) Tabstop(False) Top(24) Width(329) 
Define_Com Class(#PRIM_CMBX) Name(#CMBX_1) Componentversion(1) Displayposition(3) 
Height(18) Left(136) Parent(#COM_OWNER) Showselection(False) Showselectionhilight(False) 
Tabposition(3) Top(288) Width(113) 
Define_Com Class(#PRIM_LABL) Name(#LABL_1) Caption('Explorer 1 DisplayStyle:') 
Displayposition(4) Height(20) Left(16) Parent(#COM_OWNER) Tabposition(4) Tabstop(False) 
Top(288) Width(113) 
Define_Com Class(#PRIM_CBCL) Name(#CBCL_1) Displayposition(1) Parent(#CMBX_1) 
Source(#STD_TEXT) 
Define_Com Class(#PRIM_LABL) Name(#LABL_2) Caption('Explorer 1') Displayposition(5) Height(17) 
Left(16) Parent(#COM_OWNER) Tabposition(5) Tabstop(False) Top(8) Width(98) 
Define_Com Class(#PRIM_LABL) Name(#LABL_3) Caption('Explorer 2') Displayposition(6) Height(17) 
Left(288) Parent(#COM_OWNER) Tabposition(6) Tabstop(False) Top(8) Width(98) 
Define_Com Class(#PRIM_CKBX) Name(#CKBX_1) Caption('Link with Explorer 2 (NotifyComponent)') 
Displayposition(7) Height(17) Left(16) Parent(#COM_OWNER) Tabposition(7) Top(184) Width(233) 
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Define_Com Class(#PRIM_CKBX) Name(#CKBX_2) Caption('Apply Windows security settings 
(ApplySecurity)') Displayposition(8) Height(17) Left(8) Parent(#COM_OWNER) Tabposition(8) 
Top(416) Width(257) 
Define_Com Class(#STD_NUM.Visual) Name(#STD_NUM) Caption('DriveSpaceFree:') 
Displayposition(9) Height(19) Labeltype(Caption) Left(24) Marginleft(100) Parent(#COM_OWNER) 
Tabposition(9) Top(224) Usepicklist(False) Width(169) 
Define_Com Class(#PRIM_LABL) Name(#LABL_4) Caption('MB') Displayposition(10) Height(17) 
Left(200) Parent(#COM_OWNER) Tabposition(10) Tabstop(False) Top(224) Width(25) 
Define_Com Class(#STD_NUM.Visual) Name(#STD_NUM_1) Caption('DriveSpaceTotal:') 
Displayposition(11) Height(19) Labeltype(Caption) Left(24) Marginleft(100) Parent(#COM_OWNER) 
Tabposition(11) Top(248) Usepicklist(False) Width(169) 
Define_Com Class(#PRIM_LABL) Name(#LABL_5) Caption('MB') Displayposition(12) Height(17) 
Left(200) Parent(#COM_OWNER) Tabposition(12) Tabstop(False) Top(248) Width(25) 
Define_Com Class(#STD_TEXTS.Visual) Name(#STD_TEXTS) Caption('Filter by name and extension 
(FileIncludeMask):') Displayposition(13) Enabled(False) Height(19) Labeltype(Caption) Left(296) 
Marginleft(225) Parent(#COM_OWNER) Tabposition(13) Top(184) Usepicklist(False) Width(321) 
Define_Com Class(#STD_DESC.Visual) Name(#STD_DESC) Caption('Selected file:') 
Displayposition(14) Enabled(False) Height(19) Labeltype(Caption) Left(296) Marginleft(65) 
Parent(#COM_OWNER) Tabposition(14) Top(208) Usepicklist(False) Width(321) 
Define_Com Class(#STD_DESCL.Visual) Name(#STD_DESCL) Caption('Path type:') 
Displayposition(15) Height(19) Labeltype(Caption) Left(16) Marginleft(60) Parent(#COM_OWNER) 
Tabposition(15) Top(312) Usepicklist(False) Width(233) 
Define_Com Class(#PRIM_GPBX) Name(#GPBX_1) Displayposition(16) Height(73) Left(8) 
Parent(#COM_OWNER) Tabposition(16) Tabstop(False) Top(208) Width(241) 
Define_Com Class(#PRIM_GPBX) Name(#GPBX_2) Displayposition(17) Height(65) Left(8) 
Parent(#COM_OWNER) Tabposition(17) Tabstop(False) Top(344) Width(241) 
Define_Com Class(#STD_INST2.Visual) Name(#STD_INST2) Caption('Root path:') Displayposition(1) 
Height(19) Labeltype(Caption) Left(8) Marginleft(70) Parent(#GPBX_2) Tabposition(1) Top(16) 
Usepicklist(False) Width(220) 
Define_Com Class(#PRIM_CMBX) Name(#CMBX_3) Componentversion(1) Displayposition(2) 
Height(18) Left(80) Parent(#GPBX_2) Showselection(False) Showselectionhilight(False) 
Tabposition(2) Top(40) Width(152) 
Define_Com Class(#PRIM_LABL) Name(#LABL_7) Caption('Visible path:') Displayposition(3) 
Height(17) Left(8) Parent(#GPBX_2) Tabposition(3) Tabstop(False) Top(42) Width(98) 
Define_Com Class(#PRIM_CBCL) Name(#CBCL_3) Displayposition(1) Parent(#CMBX_3) 
Source(#STD_INSTR) 
 
Evtroutine Handling(#com_owner.Initialize) 
* Fill Explorer Displaystyles 
Change Field(#std_text) To('''DirectoryListBox''') 
Add_Entry To_List(#CMBX_1) 
Change Field(#std_text) To('''DirectoryListView''') 
Add_Entry To_List(#CMBX_1) 
Change Field(#std_text) To('''DirectoryTreeView''') 
Add_Entry To_List(#CMBX_1) 
Change Field(#std_text) To('''DriveComboBox''') 
Add_Entry To_List(#CMBX_1) 
Change Field(#std_text) To('''FileListBox''') 
Add_Entry To_List(#CMBX_1) 
Change Field(#std_text) To('''FileListView''') 
Add_Entry To_List(#CMBX_1) 
Change Field(#std_text) To('''GeneralListView''') 
Add_Entry To_List(#CMBX_1) 
Get_Entry Number(4) From_List(#CMBX_1) 
Set Com(#CMBX_1.CURRENTITEM) FOCUS(TRUE) 
 
* Fill VisiblePaths 
Change Field(#std_instr) To('''LocalDrivesOnly''') 
Add_Entry To_List(#CMBX_3) 
 
Change Field(#std_instr) To('''RootPath''') 
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Add_Entry To_List(#CMBX_3) 
Change Field(#std_instr) To('''Unrestricted''') 
Add_Entry To_List(#CMBX_3) 
Get_Entry Number(3) From_List(#CMBX_3) 
Set Com(#CMBX_3.CURRENTITEM) FOCUS(TRUE) 
Endroutine 
 
 
* Set DisplayStyle for Explorer 1 
Evtroutine Handling(#CMBX_1.ItemGotSelection) Options(*NOCLEARMESSAGES 
*NOCLEARERRORS) 
Set Com(#DCBX_1) DISPLAYSTYLE(#cmbx_1.text) 
Endroutine 
 
 
* Set VisiblePath for Explorer 1 
Evtroutine Handling(#CMBX_3.ItemGotSelection) Options(*NOCLEARMESSAGES 
*NOCLEARERRORS) 
Set Com(#DCBX_1) VISIBLEPATH(#cmbx_3.text) 
Endroutine 
 
 
* Specify NotifyComponent Property for Explorer 1 
Evtroutine Handling(#CKBX_1.Click) 
If Cond('#ckbx_1.ButtonState *eq Checked') 
Set Com(#DCBX_1) NOTIFYCOMPONENT(#DCBX_2) 
Set Com(#STD_DESC #STD_TEXTS) ENABLED(True) 
Else 
Set Com(#DCBX_1) NOTIFYCOMPONENT(*null) 
Set Com(#STD_DESC #STD_TEXTS) ENABLED(False) 
Endif 
Endroutine 
 
 
* Set the ApplySecurity property for Explorer 1 and Explorer 2 
Evtroutine Handling(#CKBX_2.Click) 
If Cond('#ckbx_1.ButtonState *eq Checked') 
Set Com(#DCBX_1 #DCBX_2) APPLYSECURITY(True) 
Else 
Set Com(#DCBX_1 #DCBX_2) APPLYSECURITY(False) 
Endif 
Endroutine 
 
 
* When a new path is selected, get the total and available space on the drive and the path type 
Evtroutine Handling(#DCBX_1.PathChanged) Options(*NOCLEARMESSAGES *NOCLEARERRORS) 
Change Field(#std_num) To(#DCBX_1.DriveSpaceFree) 
Change Field(#std_num_1) To(#DCBX_1.DriveSpaceTotal) 
Change Field(#std_descl) To(#DCBX_1.PathType) 
Endroutine 
 
 
* Set the IncludeMask for Explorer 2 
Evtroutine Handling(#STD_TEXTS.Changed) Options(*NOCLEARMESSAGES *NOCLEARERRORS) 
Set Com(#DCBX_2) FILEINCLUDEMASK(#std_texts) 
Endroutine 
 
 
* Get the file name selected in Explorer 2 
 
Evtroutine Handling(#DCBX_2.ItemGotFocus) Options(*NOCLEARMESSAGES *NOCLEARERRORS) 
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Change Field(#std_desc) To(#DCBX_2.FileName) 
Endroutine 
 
 
* Get the RootPath name 
Evtroutine Handling(#STD_INST2.Changed) Options(*NOCLEARMESSAGES *NOCLEARERRORS) 
Set Com(#DCBX_1) ROOTPATH(#std_inst2.value) 
Endroutine 
End_Com 
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Hoe de inhoud bekijken van de 2 
LANSA iSeries 11.3 CD’s 
 
Voor LANSA versie 11.3 bestond de LANSA for the iSeries software uit 1 CD. Vanaf versie 
11.3 zijn dit een tweetal 2 CD’s. De tweede CD bevat een aantal standaard imports. 
Wanneer u LANSA for iSeries 11.3 installeert wordt automatisch om de tweede CD 
gevraagd. Dit vindt plaats als de installatie of upgrade gaat starten met de initialisaties van 
de partities. 
 
Om de inhoud van de iSeries CD’s te bekijken kunt u het volgende doen: 

1. Plaats de eerste iSeries CD in uw PC. Een automatisch opstartprogramma zal de 
index pagina tonen.  

2. Selecteer de “LANSA for iSeries install” in het hoofdmenu.  
3. Selecteer in het linker menu de Additional Information en hierna iSeries CD. Dit toont 

de inhoud van de twee iSeries CD’s.  
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Imbedded Interface Points 
(IIPs) VLF  
(Met dank aan Jack Moerman van West Brabantse Delta, Nederland) 

 
Het Visual LANSA Framework is bevat een groot aantal standaard meegeleverde imbedded 
interface points (IIPs).  IIPs zijn momenten waarbij externe code gestart kan worden tijdens 
de opstartface van het Visual LANSA Framework.  
 
In Windows applicaties bijvoorbeeld is een IIP method avConnectFiles genaamd 
beschikbaar dat aangeeft hoe bestanden in het Framework richting een server 
communiceren.  
 
Deze standaard meegeleverde IIP versie doet het volgende:  
Mthroutine avConnectFiles options(*Redefine) 
* ==> Define_map *input  #std_obj  #UserProfile 
* ==> Define_map *input #vf_elnum #DftBlockSize 
* ==> Define_map *input #vf_elnum #DftMaxRecSel 
  
USE BUILTIN(CONNECT_FILE) WITH_ARGS('*' *SSERVER_SSN #DftBlockSize.Value 
                                    #DftMaxRecSel.Value) 
Endroutine 
   
Indien gewenst kan de standaard meegeleverde IIP logica worden aangepast waarmee iets 
extra’s geactiveerd kan worden richting het Framework.  
In Windows applicaties zijn de IIPs gedefinieerd als methods in het meegeleverde 
component UF_SYSTM.  
In Web browser applicaties zijn de IIPs gedefinieerd als RDML functies in het meegeleverde 
proces UF_SYSBR.  
 
Indien u meer kennis wilt opdoen van IIPs dan is het goed om eens de kijken in de source 
van het door LANSA meegeleverde component UF_SYSTM (voor Windows applicaties) en 
in de functies die zich bevinden in het proces UF_SYSBR (voor Web browser applicaties).  
 
 
West Brabantse Delta heeft iSeries 5250 LANSA applicaties en Windows applicaties die zijn 
gemaakt in LANSA’s Visual LANSA Framework (het gebruikt LANSA SuperServer om de 
iSeries bestands data te benaderen). Indien een eindgebruiker een applicatie starten in het 
VLF, dan wil met voor deze eindgebruiker een andere librarylist gebruiken dan dat dezelfde 
gebruiker een 5250 applicatie start op de iSeries. 
 
Om dit te realiseren gebruikt men de Imbedded Interface Point techniek van het VLF. 



 

 
LANSA Nieuwsbrief September 2006 pagina 23 
© LANSA 2006 

Jack Moerman: 
 
“ALGLIBL is een functie die het zetten van de libarylist regelt. We hebben namelijk in onze 
Ontwikkel partitie de mogelijkheid om per ontwikkelaar een test databibliotheek (dataset) te 
maken die gebruik maakt van de ONT definities; we hoeven dus elkaar niet in de weg te 
zitten.”  
 
“Het X_RUN.EXE commando kun je uitbreiden met een UDEF parameter waarmee je de 
boel aanstuurt. Daardoor is het IIP universeel; als je het voor gebruikersomgevingen gaat 
toepassen kun je beter wel regelen dat ze deze parameter niet kunnen aanpassen 
(installeren met een scriptje o.i.d.). Door deze oplossing is het mogelijk een start-up 
programma te maken voor je iSeries taak. Bij ons werkt het goed. De functie wordt maar 1x 
uitgevoerd wordt.”  
 
 
De avConnectFiles source method routine: 
MTHROUTINE NAME(avConnectFiles) OPTIONS(*Redefine) 
* ==> Define_map *input  #std_obj  #UserProfile 
* ==> Define_map *input #vf_elnum #DftBlockSize 
* ==> Define_map *input #vf_elnum #DftMaxRecSel 
 
USE BUILTIN(CONNECT_FILE) WITH_ARGS('*' *SSERVER_SSN #DftBlockSize.Value 
#DftMaxRecSel.Value) 
* >>>> start of manually added source <<. 
DEFINE FIELD(#dataset) TYPE(*CHAR) LENGTH(3) DESC('Naam dataset') 
DEF_LIST NAME(#WL_LIBL) FIELDS(#dataset) TYPE(*WORKING) ENTRYS(0000001) 
* Lees UDEF die opgegeven is in X_RUN cmd bij opstarten Framework 
USE BUILTIN(GET_SESSION_VALUE) WITH_ARGS(UDEF) TO_GET(#DATASET #RETURNCD) 
* aanroep ALGLIBL 
ADD_ENTRY TO_LIST(#WL_LIBL) 
USE BUILTIN(CALL_SERVER_FUNCTION) WITH_ARGS(*SSERVER_SSN ALGLIBL N N 
#WL_LIBL) TO_GET(#returncd) 
IF COND('#returncd *ne OK') 
CHANGE FIELD(#msgdesc) TO('ALGLIBL abormaal beeindigd, raadpleeg runverslag') 
USE BUILTIN(message_box_add) WITH_ARGS(#MSGDESC) 
USE BUILTIN(message_box_show) WITH_ARGS(*Default *Default ERROR ALGLIBL) 
ABORT 
ENDIF 
* >>>> end of manually added source <<. 
ENDROUTINE 

 
 
Dit is de source van de ALGLIBL functie op de iSeries: 
FUNCTION OPTIONS(*NOMESSAGES *DEFERWRITE *DIRECT) RCV_LIST(#WL_LIBL) 
* Program interface 
DEFINE FIELD(#DATASET) TYPE(*CHAR) LENGTH(3) DESC('Naam dataset') 
DEF_LIST NAME(#WL_LIBL) FIELDS(#DATASET) TYPE(*WORKING) ENTRYS(0000001) 
* Workfields 
DEFINE FIELD(#CMD) TYPE(*CHAR) LENGTH(80) 
DEFINE FIELD(#CMD2) TYPE(*CHAR) LENGTH(80) 
* Get the name from dataset 
GET_ENTRY NUMBER(1) FROM_LIST(#WL_LIBL) 
IF COND('#io$sts *eq OK') 
* built cmd, syntax: 
* CALL PGM(*LIBL/ALGLIBL) PARM(&DATASET &PARTITIE) 
IF COND('#dataset *eq *blanks') 
USE BUILTIN(CONCAT) WITH_ARGS('CALL PGM(*LIBL/ALGLIBL) PARM(' *QUOTE '   ' *QUOTE) 
TO_GET(#CMD) 
USE BUILTIN(CONCAT) WITH_ARGS(*QUOTE *PARTITION *QUOTE ')') TO_GET(#CMD2) 
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USE BUILTIN(BCONCAT) WITH_ARGS(#CMD #CMD2) TO_GET(#CMD) 
ELSE 
USE BUILTIN(CONCAT) WITH_ARGS('CALL PGM(*LIBL/ALGLIBL) PARM(' #DATASET ' ' 
*PARTITION ')') TO_GET(#CMD) 
ENDIF 
* Call of CL program ALGLIBL 
EXEC_OS400 COMMAND(#CMD) IF_ERROR(ERR) 
GOTO LABEL(END) 
* When error: print #CMD and Abort 
ERR: DEF_LINE NAME(#PRT) FIELDS(#CMD) IDENTIFY(*NOID) 
PRINT LINE(#PRT) 
ABORT MSGTXT('ALGLIBL ended abnormally, check report') 
ELSE 
ABORT MSGTXT('Incorrect call of CL program ALGLIBL. No entries in Interface') 
ENDIF 
* Exit 
END: RETURN 

 
Tenslotte heb je dus ook nog een CL ALGLIBL nodig die het zetten van de librarylist regelt 
(niet bijgevoegd , is afhankelijk van je situatie). 
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RRNO bij Logicals 
 
In CU3 (LANSA versie 11.3) the setting for logical files getting an rrno field was intended 
behaviour. This was implemented due to requests from customers who suggested that this 
would improve performance. 
 
So, essentially, we have turned on CREATE_RRNO_INDEXES=YES (in x_dbmenv.dat) for 
all databases in V11.0.  
 
If required this can be reversed by setting CREATE_RRNO_INDEXES=NO in 
x_dbmenv.dat.  
 
This feature is supposed to improve performance of SELECT/FETCH and 
DELETE/UPDATE WITH_KEY/WHERE, as building up the result set is faster.  
 
However, additional indexes slow down INSERT, UPDATE, DELETE too, as indexes have to 
be updated. 
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Open Query File niet 
mogelijk in RDMLX 
 
Het toepassen van OPNQRYF wordt niet ondersteunt in RDMLX objecten. Alhoewel dit niet 
echt goed is opgenomen in de actuele documentatie wordt dit niet meer ondersteunt in 
RDMLX. 
 
Binnen LANSA is dit opgenomen als CCSID 125953, waarbij de documentatie dus 
aangepast moet worden waarbij wordt aangegeven dat dit niet wordt ondersteunt.   
 
Een betere oplossing en vervanging is het gebruik maken van het SELECT_SQL commando 
omdat dit commando is verbeterd en uitgebreid en in feite nu beter werkt dan de OPNQRYF 
optie.  
 
In plaats van gebruik maken van de %XLATE optie bij OPNQRYF, zoals het SET voorbeeld 
SET183A toont, kan een van de volgende drie functies bij het SELECT_SQL commando 
worden gebruikt: UPPER, UCASE of TRANSLATE.  
  
 
SELECT_SQL * FROM IKNDTA06/pslmst WHERE (UPPER(ADDRESS1) LIKE 
UPPER('%STREET%')) 
 
of 
SELECT_SQL * FROM IKNDTA06/pslmst WHERE (UCASE(ADDRESS1) LIKE 
UCASE('%STREET%')) 
 
of 
SELECT_SQL * FROM IKNDTA06/pslmst WHERE (TRANSLATE(ADDRESS1) LIKE 
TRANSLATE('%AVENUE%'))                                            
  
Met bovenstaande voorbeelden kan hetzelfde worden bereikt als met de %XLATE functie bij 
het OPNQRYF commando. 
 
 


