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Forord:

finUKTEN

Denna manual beskriver Data Dictionary—DBA-modulen i frége— och
transaktionssystemet ACCESS 1, version 8. Produkten 5r registrerad med
ND—nummer ND—101858.

W

Avsikten med denna manual ar att satta lasaren i stand till att utfora
underhéllsuppgifterna i forbindelse med systemet ACCESS.

H

Manualen forutsatter grundlaggande kunskap om ADD. For att forsté
denna manual bot lasaren kanna till NDs operativsystem SINTRAN med de
vanligaste kommandona i timesharing. anvandningen av ISAM—filer samt
sjalva ACCESS—systemet. Om ACCESS skall anvandas i ett distribuerat
natverk (NORDNET), bor lasaren ocksfi ha kunskap om hur data overfors i
ett sédant nat (t ex veta vad en datakanal 5r. hur de etableras och
tas ned, etc.).

ANDRA AKTUELLA MANUALER

ACCESS Anvandarhandledning ND—60.152
SINTRAN 111 Reference Manual ND-SD.128
SINTRAN III Timesharing—Datch Guide ND-60.132
ISAM Users Guide ND—DD.108
SINTRAN III Communication Guide ND—50.13k
The Data Base System SIBAS II
ND User Guide ND-60.127
ND—100 Sort—Merge System ND~BD.1£6

MANUALEN

Denna manual beskriver DBA—modulen i ACCESS. Den innehaller den
information som 5r nodvandig for att underhélla och ha ansvaret for
driften av ACCESS. Hanualen ar upplagd mer som en uppslagsbok an som
en larobok. som skall lasas fran parm till parm.
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*** A C C E S S D B A Handbok *** 1
ACCESS och DATABASADMINISTRATUREN

1.1 Inledning

ACCESS ér ett system for anvéndare. som med en minimal kunskap om ADB,
skall kunna behandla stora méngder information. Systemet hémtar sjélv
en beskrivning av den information. som skall behandlas. ACCESS
forutsétter, att denna beskrivning finns lagrad p5 ett sétt, som
ACCESS kan anvénda. figimglpulagras beskrivningen p5 ISAM—filer under
qnyéndaren DATA—orcrxon_M1j”wéé§krivaihgaina"“13geé'AV“éh“bt56éss som
kallas Databasregistret eller p5 engelska — t — 'c ‘ r ~§55Ytj

001 5r en process*) som gér samtidigt med ACCESS, och som ér i sténd
att ge ACCESS en fullsténdig och tillrécklig beskrivning av de
datastrukturer systemet opererar p5.

Vi behover ocksé hjélpmedel for att anpassa systemet for anvéndarna, t
ex légga in nya beskrivningar och rétta gamla. Detta hjélpmedel har vi
kallat Q§_ — Qata flas Administrator. Detta namn anvénds ocksé p5 den,
som ér ansvarig for driften av systemet. och det ér endast denna DBA—
anvéndare, som bor ha tillgéng till DBA~modulen.

DBA—modulen, som beskrivs hér, har till funktion att légga in
beskrivningar av (anvéndare och databaser). rétta dem och stryka dem,
som inte behévs léngre. For att ACCESS skall kunna utféra
transaktioner, ér systemet beroende av att beskrivningen av
datastrukturerna ér riktig. ACCESS péverkas ocksé av hur data ér
strukturerade. Om strukturen ér bra, blir systemet snabbare.

*) DDI-systemet 5r kopplat till en batch—process i SINTRAN. enér man
d5 inte behover belégga négon terminal. 0m en terminal kan reserveras
for DUI. behover man inte anvénda batchprocessen. utan kan starta DDI
frén terminalen. Se bilaga A.

1.2 fiversikt over ACCESS och DBA

En ACCESS—anvéndare kan ha tillgéng till en eller flera databaser. En
databas 5r en samling av 'sekventiella' filer, ISAM—filer och SIBAS
realmar. I en SIBAS databas kan du lésa. men inte skriva frén ACCESS.
SIBAS—processen méste vara uppstartad, innan du kan f5 tillgéng till
en SIBAS'databas.

Beskrivningen av ACCESS—databaserna ligger p5 en samling filer, som
automatiskt uppréttas av DBA. Oessa filer méste léggas p5 anvéndare
DATA—DICTIONARY. dvs samma anvéndare som DDI—processen kors under.
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2 ’ *** A C C E S S D B A Handbok ***
DBA I SINTRAN

Terminal ¢ DBA(ett program)
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(DBA—anvéndare)

II II I! II II II II II II N >¢ II I! H H N H H H II N ll

Databasbeskrivningen
(12fSintran filer

som automatiskt
uppréttas av DBA—

programmet)

»
»

»
»

»
»

>
h

e
x
->

e
»

x
~

*>
f>

§
’t)

§
>

§
>

f>
¢

>
+

»
»

»

DDI—processen
(ett program kért

som batch—process)

i 1 I

Til ACCE S—anv'ndare sands databasbeskrivningen
1 via tvé INTERN—DEVICE

E Arbetsomréde E

Terminal 4 : ACCESS -* +—§ (m/ resultatfil) ;

* (ett program) ; tvé Sintran—filer;
=*: 1 , x ; uppréttas automa—g

ACCESS—anvéndare Lésa, g tiskt av ACCESS g

légga in. *::::::::::::::::::*

findra,3tryka §::::::::::::::::::;

data i databaser -~———-—+—; Transaktioner ;

I zlagrade pa varsin g
; Sintran—fil, som ;

Databas, g upprattas automa—§

bestér av tabeller : tiskt genom ;
i " " runt namnet. ;
; Filtyp :TRAN. i
*::::::::::::::::::*

;=::=:::=*=:::::Z:§ §::=:::::=k::::::=:::§ i::=::::*::=:=:=::i

; SIBAS—tabell ; ; ISAM—tabell ; g SEKV—tabell g
; Lagrad som an i ; Lagrad som tvé ; z Lagrad som en ;

:realm 1 en SIBAS—§ ; Sintran—filer: an i ; Sintran—fil §

§ databas g g datafil och en g g g

g g gnyckelfil(typ:ISAM) g i i
*=:::=:::::=::=::=* *::=::===:::::=::::::* *:::=::=:=:=:::===*

Upprattande av realm Filerna fér ISAM—och SEKV—

i Sibas: tabeller upprattas automatiskt

se SIBAS—manualen av ACCESS om de skall ligga
hos den Sintran—anvéndare

som kér ACCESS.

Fiq. 1. Oversikt fiver ACCESS och DBA
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*** A C C E S S D 8 A Handbok *** 3
USA I SINTRAN

Z_QfiA_l_§lfllBAfl

2.1 Start och stoop av DDI

DBA ér ett sjélvsténdigt reentrant subsystem i SINTRAN. 0m DBA ska
koras, kan inte DDI-processen vara aktiv, dérfor att DBA behover samma
filer och kan éndra pé innehéllet i dem.

F6r att anvénda DBA loggar man in som anvéndare DATA—DICTIONARY. dér
beskrivningen av databaser normalt skall ligga.

Obs. genom att logga in under ett gaggt anvéndarnamn far man inte
tillgéng till den databasbeskrivning ACCESS eventuellt har samlat
tidigare under anvéndare DATA—DICTIONARY. Likasé blir den information
man légger in genom DBA—modulen under den nya anvéndaren, normalt
ignorerad av ACCESS senate! Se nérmare under avsnitt 2.3.

Efter det att du har loggat in, her du kontrollera att ingen kor
ACCESS for ogonblicket, t ex genom ETERM~STAT,,, (56k CC ACCESS CC).
0m négon kor. be dem sluta, annars fér ni problem nér du fortsétter
enligt nedan.

Stoppa 55 DDI~processen, om det behovs, genom Sintran—kommandot:

éABORT—JOB <batchno>,DATA~DICTIONARY

Du kan kontrollera, att inte DDI—processen gar, genom kommandot:

éLIST-BATCH-PROCESS

och kontrollera, att anvéndare DATA-DICTIONARY inte listas som
anvéndare av négon batch-process.

Nu ér du klar att kora DBA—modulen: Ge kommandot

éoaA

Nér du har anvént DBA férdigt. kan ACCESS koras igen. Men forst méste
DDI-processen startas genom kommandot:

EAPP-BATCH (BATCH—NR), (DA—DICT)DDI-MACH:BATC.(DA-DICT)DDI*MACH:SYMB

De tvé sista parametrarna i kommandot ovan ér batch—processens in—fil
och ut~fil.

Man kan ocksé f5 DDI’processen att starta automatiskt, nér man gar ut
ur DEA-modulen, genom att en géng for 3113 ersétta rad 3 i filen
(DATA-DICT)DBA~HELP:SYMB med kommandot beskrivet ovan. men utan é.
(Anvénd PED eller NOTIS—WP! Se upp. $5 att du inte tar bort eller
légger till rader i filen. Du skall endast skriva over rad 3.)
0bs.:
APP— skall sté géngst till vénster och kommandot méste rymmas p5 de 59
forsta positionerna pé raden.)

ND~30.020.02
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USA I SINTRAN

Transaktionsdelen av ACCESS 5r beroende av svar {ran DDI—processen for
att kunna fungera. 55 att DDI maste vara aktiv. nar transaktion5*
systemet gar.

Om du vill veta lite mer om korning av DDI som batchprocess, kan du
lasa om det i SINTRAN—III, Time—sharing/ Batch Guide. ND—60.132.01.

Obs. att alla kommandon till SINTRAN kan forkortas 3a lange, de ar
entydiga. Det vill saga att kommandot ovan t ex kan ocksé skrivas:

EAB—J (batch no>.D-D

ELIcB-P

EAP—B (batch no).(D-D)DDI-M:BA,(D-D)DDI-M:SY

2.2 Anvandare i systemet

ACCESS har sin egen anvandaridentifikation som inte ar identisk med
SINTRANs. En ACCESS—anvandare definieras i DBA—delen. och ges dér
tillgang till databasen. Till varje ACCESS—anvandare tillordnar ACCESS
ett arbetsomrade. som bestér av tva SINTRAN—filer. Detta arbetsomrade
maste definieras for alla anvandare. Se EDITERA—ANVANDARE.

Endast g3 ACCESS-anvandare kan anvaoga? samma arbetsomréde (fil)
samtidigt. Daremot kan fLera personer (terminaler) samtidigt operera
under samma SINTRAN—namn. Sammanhanget mellan SINTRAN anvandarnamn och
arbetsomréde forklaras narmare i sektion 3.2.

Wni. SINTRAN filsvstem

For att kunna ladda ACCESS i SINTRAN med hjélp av medféljande mode—
fil. méste anvandare SYSTEM vara definierad som 'Friend' hos anvandare
DATA~DICTIONARY, eller alla filer av typen :BPUN under DATA-DICTIONARY
vara definierade med 'Public’ skrivrattighet.

Om du skulle kora DBA fran en annan anvandare an DATA—DICTIONARY, far
du en segarat databasbeskrivning pa detta anvandaromrade. Obs. att
ACCESS 13L; anvander sig av en beskrivning V pa ett sadant
anvandaromrade med mindre an. att DDIaprocessen kors under denna
anvéndares namn. Dvs., onskar du att anvénda en sédan separat
beskrivning, miste du, innan du startar DDI—processen, andra
innehallet i batch-processens in—fil (DATA—DICT)DDI*MACHINE:BATC"$5
att namnet DATA—DICTIONARY p5 forsga raden byts ut mot namnet p5 den
SINTRAN—anvéndare du loggat in pa, nar du kor DBA—modulen.

Skall ditt system anvanda en databasbeskrivning byggd av DBA pa ett
annat SINTRAN~anvandaromrade forutom den "normala" beskrivningen p5
DATA—DICTIONARY, méste du starta tva DDI—processer p5 varsin batch»
processor. De maste anvanda olika par av "intern—device" och ha varsin
kopia av in- och ut-filer namnda i APP—BATCH kommandot i avsnitt 2.1
ovan. '
(Se ocksa beskrivningen av hur ACCESS laddas in i SINTRAN frén
FLOPPY.) Kopiorna av in—filen maste( pa forsta raden) fa varsitt av

ND~30.020.02
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DBA I SINTRAN

de tvé SINTRAN anvéndarnamnen.

Det ér filen ACCESS—HELP:SYMB, 30m bestémmer vilken av de tvfi DOI—
processerna, som ACCESS skall kommunicera med. Nér du startar ACCESS—
modulen frén ett SINTRAN—anvéndaromréde. letar ACCESS férst p5 detta
omréde efter filen ACCESS—HELP28YMB. Om den inte finns dér. anvénds
den utgéva av ACCESS—HELP, som ligger pé det omréde, som tillhér DATA—
DICTIONARY. I den fil som pétréffas, méste det vara uppgivet vilka tvé
intern—device, som den anskgde DDI—processen anvénder fer
kommunikation.

Alltsé: fér varje SINTRAN-anvéndare dér ACCESS skall anvénda en
databasbeskrivning. som inte ligger hos DATA—DICTIONARY, méste du
kopiera filen (DA—DICTIACCESS—HELP2SYMB fiver till denna SINTRAN—
anvéndare och pé rad 2 och 3 éndra numren p5 intern~device, $5 att de
stémmer med motsvarande nummer i in~filen till den enskade DDI»
processen.

Alternativet med separate databasbeskrivningar kan vara anvéndbart t
ex fér att skilja drift av databasen frén utveckling. Det kan ocksé
utnyttjas genom att nybdrjare ffir experimentera med sin egen
databasbeskrivning utan att férstéra den ”verkliga" databaskérning.
som anvénder DATA—DICTIONARY.

2.4 Kommandon

Kommandon ges i kommandoposition, markerad med * eller ** under
strecken nederst pé skérmen.

DBA—modulen har tvé nivéer: Nivé 1 kallas Databasdefinitionsnivé. Det
5r hér databasen definieras, medan nivi 2 kallas Tabelldefinitions~
nivén, d5 det ér hér alla tabeller definieras.

Antalet stjérnor visar, Vilken nivé man ér pé:
* + Databasdefinitionsnivé
** 4 Tabelldefinitionsnivé

Alla kommandon 1 DBA kan férkortas p5 samma sétt som i SINTRAN, d.v.s.
$5 lénge de ér entydiga. Det vill séga, att *E—TA ér tillréckligt fér
att ange *EDITERA—TABELL, eftersom det ér skilt frén kommandot
*EDITERA-TYPER.
Blanka fére kommandonamn ér inte tillétna!

Ett kommando avbryts genom tryckning p5 'HEMMA'—tangenten:

ND-30.020.02
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2.5 Aktivering av 08A.

DBA startas med kommandot:

éoeA

Kom ihég att du normalt méste vara inloggad som anvéndare DATA*
DICTIONARY, om du vill rédda de beskrivningar, som DDI—processen skall
ge till ACCESS.

DBA frégar efter anvéndareidentifikation. Anvéndaridentifikationen ér
inte SINTRANs anvéndaridentifikation, som hér ér 'DATA—OICTIONARY',
utan ACCESS's egen anvéndaridentifikation. For att en ACCESS-anvéndare
skall f5 tillgéng till DBA~modulen. maste han/hon vara definierad som
DBA—anvéndare. Ar det forsta géngen DBA—modulen anvénds. stir ACCESS
béde som anvéndare och DBA—anvéndare, utan lésenord. Om du onskar
légga upp en separat databeskrivning, som beskrivs i 2.3, frigar DBA
inte om anvéndaridentifikation. Du kommer dé rétt in i
anvéndarbeskrivningen. dér SYSTEM stér uppfort i forvég. Andra SYSTEM
till onskat anvéndarnamn. och ge arbetsomréde och ev. losenord. (Se

avsnitt 3.2). Det nya namnet fors automatiskt upp som DBA—anvéndare.

2.6 Korning av DBA utan att avbryta ACCESS—anvéndarna

Nér du startar DBA-modulen, som beskrevs i avsnitt 2.1, méste alla
ACCESS—anvéndare sluta arbeta, medan DBA—modulen anvénds. Pausen kan
goras minimal genom att DBA—modulen i stéllet kors pé en annan
SINTRAN—anvéndare in DATA—DICTIONARY — t ex p5 anvéndare ACCESS — och

att databasbeskrivningen kopieras till anvéndare DATAvDICTIONARY efter
varje korning av DBA. P5 detta sétt behover ACCESS-anvéndarna bara
vénta under sjélva kopieringen av filerna.

Nedan 5r det satt upp ett forslag till mode-fil, som kan anvéndas for
kopieringen. Genom att mode—jobben ‘lénar' intern—devicen under
kopieringen, behover ingen ACCESS«anvéndare avbryta sin korning under
kopieringen! De fir bara lite extra véntetid om de skall ha négot
gjort, som de behover DDI—processen till. Obs. anvéndningen av BASIC
som utvidgning av SINTRAN som 'JOBB—KONTROLL-SPRAK‘, maskinen miste ha
BASIC installerad, for att mode—filen skall kunna anvéndas.

ECC DETTA MODE—JOB KOPIERAR DATABASBESKRIVNINGEN
ECC FRAN SINTRAN—ANVANDARE ACCESS TILL DATA-DICTIONARY.
ECC UTAN ATT ABORTERA EVENTUELLA ACCESS-ANVANDARE.
ECC DU BUR LIKVAL SANDA EN 'BROADCAST' 0M VILKA ANDRINGAR
ECC DU HAR GJORT PA DATABASBESKRIVNINGEN. OCH SAGA ATT
ECC ACCESS-ANVANDARE KAN BLI TVUNGNA ATT VANTA ETT PAR
ECC MINUTER UNDER ETT AV KOMMANDONA DE GER.

écc DU MASTE GDRA FDLJANDE ANDRINGAR I MODEFILEN INNAN DU STARTAR:
écc 1.1NTERNDEVICE—NUMRET 129 NEDAN MASTE PA 6 STALLEN
ECC ANDRAS TILL DET DEVN02 $0M DU FINNER I FILEN
ECC (DATA—DICT)ACCESS-HELP:SYMB, RAD 3.
ECC 2.I KOMMANDOT EABORT-JOB 2 ... OCH

ND—3D.020.02
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DBA I SINTRAN

cc EAPP—BATCH 2 .... MASTE TALET 2 ANDRAS TILL NUMRET
écc PA DEN BATCH—PROCESSORN 30M DDI—PROCESSEN ANVANDER.
écc OBS. ATT MODE~FILEN MASTE HA STORA BOKSTAVER!
écc DU MASTE VARA INLOGGAD SOM ANVANDARE DATA—DICTIONARY
écc UNDER KORNINGEN.

EBASIC

10 REMARK. VI SKALL ANVANDA MONITORCALLET RESRV SOM
11 ‘ EN FUNKTION:
2D EXTERNAL RESRV
21 INTEGER RESRV
25 REMARK. RESRV AR MONITORCALLET FUR ATT RESERVERA
26 ' INTERN*DEVICE. RELES FRIGER DEM IGEN.

50 REMARK. KOLLA 0M DDI~PROCESSEN AR I GANG:
60 AZ = RESRV(1291,IZ,TZ)
66 REMARK. 0M AZ >< 0, GAR DDI-PROCESSEN.
70 IF AZ >< OZ GO TO 100
80 CALL RELES(1292,IZ)
90 GO TO 200

100 REMARK. TVINGA ACCESS—ANVANDARNA ATT VANTA I KG:
110 81 = RESRV(1291.0Z.UZ)
115 PRINT "ACCESS-ANVANDARNAS INTERN-DEVICE RESERVERAT"

150 REMARK. STOPPA DDI-PROCESSEN:
180 éABORT—JOB 2 DATA~DICTIONARY
165 PRINT "DDI—PROCESSEN STOPPAD"

170 REMARK. VI LURAR NYA ACCESS—KURARE
171 ' ATT TRO ATT DDlfiPROCESSEN AR OK I FRAMTIDEN:
180 81 = RESRV(1291.IZ.OZ)
185 PRINT "DDI-PROCESSENS INTERN—DEVICE UVERTAGNA"

200 REMARK. KOPIERINGEN STARTAR:
210 ECOPY~FILE (DATA—DICT)DATABASE:0ATA (ACCESS)DATABASE:DATA
215 PRINT "FIL 1"
220 ECOPY—FILE (DATA—DICT)DATABASE:ISAM (ACCESS)DATABASE:ISAM
225 PRINT "FIL 2"
230 ECOPY~FILE (DATArDICTIACCESS10ATA (ACCESS)ACCESS:DATA
235 PRINT "FIL 3"
240 ECOPY-FILE (DATA—DICT)ACCESS:ISAM (ACCESS)ACCESS:ISAM
245 PRINT "FIL 4"
250 ECOPY—FILE (DATA-DICT)TABLE:DATA (ACCESS)TABLE:DATA
255 PRINT "FIL 5"
260 ECOPY~FILE (DATA-DICT)TABLE:ISAM (ACCESS)TABLE:ISAM
265 PRINT "FIL G"
270 ECOPY—FILE (DATA~DICT)ATTRIBUTE:DATA (ACCESS)ATTRIBUTE:DATA
275 PRINT "FIL 7"
280 ECOPY—FILE (DATA—DICTTATTRIBUTE:ISAM (ACCESS)ATTRIBUTE:ISAM
285 PRINT "FIL 8"
290 ECOPY-FILE (DATA-DICT)USER:DATA (ACCESS)USER:DATA
295 PRINT "FIL 3"
300 ECOPY~FILE (DATA—DICT)USER:ISAM (ACCESS)USER:ISAM
305 PRINT "FIL 10"
310 ECOPY—FILE (DATA—DICT)T¥PE:DATA (ACCESS)TYPE:DATA

ND-3D.020.02
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315 PRINT "FIL 11"
320 ECOPY-FILE (DATA-DICTITYPE:ISAM (ACCESS)TYPE:ISAM
325 PRINT "FIL 12 (SISTA FIL)"

400 REMARK. 0M DDI—PROCESSEN MASTE STOPPAS, DVS. AZ )< 01.
£01 ' SA MASTE DESS INTERN-DEVICE FRIGES:
410 IF A1 = OZ THEN GO TO 500
420 CALL RELES(1291.IZ)
425 PRINT "DDI—PROCESSENS INTERNDEVICE AR FRIGIVET"

500 REMARK. VI STARTAR DDI—PROCESSEN:
510 EAPP-BATCH 2 (DATA-DICT)DDI*MACHINE:BATC (DA—DICT)DDI'M:SYMB
515 PRINT ”DDI—PROCESSEN UPPSTARTAD"

550 REMARK. 0M DDI—PROCESSEN SICK TILL ATT adRJA MED.
551 ' MASTE ACCESS—ANVANOARNA FA KOMMA UT UR KbN:
560 IF A2 = 01 GO TO 600
570 CALL RELES(1291.OZ)
575 PRINT "ACCESS-ANVANDARNAS INTERNDEVICE FRIGIVET"

600 END
LOAD FTNLIBRzBRF
RUN
EXIT
ECC DETTA AR SISTA RADEN I MODEeFILEN.

2.7 BACKUP av databasbeskrivningen

Nér DBA—modulen kérs, bygger du en beskrivning av databaser och deras
anvéndare. Denna databasbeskrivning ligger p5 12 filer. normalt hos
anvéndare DATA—DICTIONARY. gegjefl ging, du_ starter 08A bér du ta
'backup' av dessa filer, dvs ta sékerhetskopior, sdm du kan kepiefa
tIIlbaka, pm néggt gér snett med originalfilerna. Kopiorna' bbr” ihte
iigga pé den diskpacke. dér originalen ligger. Nedan antar vi 3?}
kopiorna skall ligga hos SINTRAN-anvéndare BACKUP—USER. dér alla de 12
filerna méste finnas fére kerningen. Anvéndare DATA—DICTIONARY méste
vara 'friend' hos BACKUP—USER.

Fér kopieringarna kan MODE—filen i féregéende avsnitt anvéndas — medan
du ér inloggad som DATA—DICTIONARY. Detta férutsétter att BASIC ér
installerat p5 maskinen. DDI—processen behéver Inge stoppas fér
kopieringen (men ACCESS—anvéndarna mérker en pads medan kopieringen
sker). Innan mode~filen kérs, méste du géra féljande féréndringar
(férutom de som némns i mode—filen sjélv):

1. Fér att ta sékerhetskopior:

Ersétt anvéndarnamnet (DATA—DICT) med (BACKUP—USER) i alla
COPY—FILE~kommandon i mode—filen. Ersétt 35 anvéndarnamnet
(ACCESS) med (DATA—DICT) i samma kommandon.

2. Fbr att ersétta originalen med kopiorna:
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Ersatt anvandarnamnet (ACCESS) med (BACKUP—USER) i alla
COPY—FILE—kommandon.

MAW

Forutom 'backup' av databasbeskrivningen, bor du ta sakerhetskopia av
alla databaserna som du beskriver dar. Oetta gors genom att ta kopia
av varje enskild Labgll i databaserna.

For tabeller av typ SIBAS utfors en vanlig 'backup' av SIBASH
databasen. se SIBAS—manualen.-

For de andra tabellerna kan du kopiera de filer, tabellerna ar lagrade
pa. Anvénd kommandot **ISAM~FILER eller **SEKV—FILER i 08A~modulen for
att se namnen p5 de SINTRAN»filer, som hor till tabellen. Glom inte
att kopiera filerna av typ :ISAM for tabeller av typ ISAM! Skulle

négot 95 galet, kopierar du bara tillbaka filerna igen.

For tabeller av typ [SAM eller SEKV kan du alternativt bygga

Lzansaktioner i ACCESS for att ta sakerhetskopia:

65 till transaktionsbeskrivningsnivén i ACCESS och ta fram en

arbetstabell for den onskade tabellen. Fyll i arbetstabellen med
endast SKRIV. i tabellkolumnen. Ta fram en kommandobox och skriv i

denna:

DATA-LISTNING (BACKUP-USER)TABELLNAMN:BACK

dér parametern andras till namnet pé den SINTRANefil. dér du onskar

lagra sakerhetskopian av denna tabell.

Du lagrar $5 denna transaktion genom kommandot:

**LAGRA-TRANSAKTION "BACKUP—TABELLNAMN"

oar TABELLNAMN ar namnet p5 den aktuella tabellen.

Var gang du vill ta en ny sakerhetskopia av tabellen, ger du bara

detta kommando i ACCESS:

*UTFUR BACKUP-TABELLNAMN

Obs. att du maste ha 'write—access' till BACKUP—USER. nar du gor
detta. Filen (BACKUP-USER)TABELLNAMNzeACK maste finnas sen forut.

Behover du ersatta originaltabellen med sakerhetskopian, gar du in i
ACCESS, ger kommandot *LADDA—DATABAS, uppger namn pé databas och

tabell. och ger sé kommandot:

**LADDA—DATA—FIL (BACKUP—USER)TA8ELLNAMN:BACK

Svara JA pa frégan om standardvarden 6nskas. tryck p5 HEMMA~tangenten
och svara JA pa fragan om du vill lagga in data, och svara JA p5
fragan om gamla data skall strykas. (Se ocksé manualen for ACCESS—
delen av systemet.) Vid ISAM~filer far du en nyskriven nyckelfil pa

detta satt sa att eventuella fel i denna, vid den tidpunkt du tog
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sakerhetskopian, réttas.

2;§.DRLEI§QB§AH1§AILQM

0m det 5r onskvért att skilja drift och utveckling av anvandandet av
ACCESS mot en databas. kan arbetet t ex organiseras som sé:

Databasbeskrivningnarna kopieras fran anvéndare DATA—DICTIONARY till

ACCESS. Till detta kan du anvénda motsvarande mode—fil som i avsnitt

2.6. men med SINTRAN-anvéndarnamnen (UATA—DICT) och (ACCESS) ombytta.

Anvéndare DATA—DICTIONARY maste d5 vara 'friend' hos SINTRAN—anvéndare
ACCESS.

Beskrivningen av den nya databasen byggs 55 med DBA—modulen, medan du

5r inloggad som SINTRAN—anvéndare ACCESS.

Vid eventualla SIBAS-tabeller kopieras en test—version av den verkliga
SIBAS—databasen till anvéndaromradet ACCESS och startas genom SIBAS—
SERVICE p5 eget systemnr med 'owner' ACCESS.

Vid tabeller av typ ISAM eller SEKV kopieras de filer, tabellerna
ligger p5 till anvéndare ACCESS. Anvénd samma filnamn! Genom kommandot

**ISAM-FILER eller MSEKV~FILER i DEA—modulen skall filnamnen vara

listade utan SINTRAN—anvéndare angiven p5 forhand.

En egen 'test'—ODI—process for databasbeskrivningr p5 anvéndare ACCESS

startas upp. Se avsnitt 2.3.

Nu kan ACCESS koras mot kopiorna av databasen for att testa ut, att de

fungerar som det ska, eventuellt for tréning/utbildning. Anvéndaren

miste vara inloggad som ACCESS. Obs. att en kopia av filen ACCESS—
HELP:SYMB méste ligga hos SINTRAN—anvéndare ACCESS, med device—numren

till test—DDI—processen inskrivna. (Se avsnitt 2.3).

Efter det att databasbeskrivningen ér testad och funnen i ordning,

maste man stoppa test—DDI-processen och kora DBA—modulen en gang till

for att skriva in SINTRAN—anvéndare p5 filnamnen till de 'egentliga'
SEKV— och ISAM—tabellerna (kommando **ISAM—FILER och **SEKV—FILER). Sé
kopieras databasbeskrivningen till DATA—DICTIONARY med mode—filen i
avsnitt 2.8, och det verkliga arbetet med ACCESS mot denna databas kan

borja. 'Backup' kan tas samtidigt av databasbeskrivningarna p5
anvandare ACCESS.
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3.1 Tillgéngliga kommandon

Trycker man "HJKLP" i kommandoposition, fir man an oversikt pé skérmen
over alla tillétna kommandon p5 databasdefinitionsnivé:

Kommando Betydelse

HJKLP—INFORMATION Ge information om tillétna kommandon.
EXIT Lémna DEA—modulen.
EDITERA-TYP Editering av variabeltyper.
VAR—ANVANDS—TYPEN <typnamn> Ge information 0m var datatyp anvénds.
ODEFINIERADE—TYPER Lista datatyper som anvénds.

men ér odefinierade.
DBA—ANVKNDARE Definiera dem som har tillgéng till 08A
EDITERA—ANVANDARE Editera anvéndarbeskrivning.
NY—DATABAS <dbnamn> Definition av ny databas.
EDITERAwDATABAS <dbnamn> Editering av databasbeskrivning.
STRYK—DATABAS <dbnamn> Strykning av databas.
LISTAVDATABASER Lista ut alla definierade databaser.

Du kan anvénda pil—ned ( l ) och pil—upp ( f ) tangenterna for att
bléddra i hjélpinformationen. Alla andra tryckningar ger
kommandoposition. Dit kommer du ocksé med pil—upp eller pil—ned. om ny
sida inte finns.

Om du ér tveksam om vilka kommandon du kan anvénda. kan du alltid
trycka hjélp i kommandoposition. och alla tillgéngliga kommandon visas
d5 p5 skirmen. Alternativt kanduanvéndaCTRL/G, eller HJALP—tangenten
p5 NOTIS-terminalen (TDV'2200/9).— Anvénd HEMMA~tangenten for att
komma tillbaka till utgéngspunkten.

3.2 Definiering av ACCESS—anvéndare

Tryck in kommandot

*EDITERA-ANVKNDARE

och foljande skérmbild kommer d5 fram:

ACCESS System anvéndare

ACCESS anvéndarnamn Losenord Arbetsomréde (:SORT och :DATA)
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Aoiénda;nimn
Existerande ACCESS—anvéndarnamn listas i kolumnen for detta. och nya

anvéndare kan definieras genom att fylla i faltet under sista

anvéndare. 0m det inte finns négon anvéndare av ACCESS, stir anvéndare
SYSTEM. och detta namn éndras till ditt eget.
Anvéndare kan strykas med SKIFT/STRYK—tangenten p5 Notisterminalen

(eller CTRL/D CTRL/L). Man kan hoppa mellan félt med hjélp av

piltangenterna (pil—upp eller pil-ned), CR eller
tabulatorfunktionerna. Enstaka tecken kan strykas med DEL-tangenten

eller CTRL/A. Andra anvéndare, som 5r DBA, fér du inte lov att éndra

pé. Detta 5r reglerat. genom att att du inte kan hoppa till en sédan

rad med piltangenterna.

LUSENORD

For att skydda anvéndningen av ACCESS kan anvéndarna tilldelas ett

losenord. Losenordet for en anvéndare skrivs ut i faltet under

Losenord, och DBA kan éndra pé losenordet, stryka det. och tilldela

nya losenord. En DBA kan inte fé se och kan inte éndra pé losenordet
for andra DBA. Dessa ér overskrivna med stjérnor.

ARBETSOMRADE

For varje anvéndare skall det definieras tvé filer som ACCESS anvénder

som temporért arbetsomréde, en som buffer och den andra for sortering.

Dessa ér tvé SINTRAN~filer som skall ha samma namn men olika filtyp.

vilka skall vara ":DATA" och ":SORT". ACCESS miste kunna skriva p5

dessa filer nér en anvéndare kor transaktioner med ACCESS. Filerna bor

féljaktligen ligga p5 det anvéndaromréde, ACCESS senare skall koras

under.

Flera anvéndare kan tilldelas samma arbetsomréde, men d5 kan bara en
5t géngen utfora ACCESS—transaktioner. Om tvfi forsoker anvénda samma

arbetsomréde. resulterar detta i att den andra fir ett felmeddelande.

Arbetsomrédena identifieras med namnet p5 SINTRAN—filerna.

SINTRANs format for angivande av filnamn ér:

((DIRECTORY):<SINTRAN-ANVANDAR-NANN>)<FILNAMN>:(FILTYP>;<VERSION>

DBA kontrollerar. att det uppgivna filnamnet 5r tillétet. Men om

filerna inte finns, och ACCESS inte har rétt att bygga dem, eller om

directory—namnet ér felstavat, kommer ett felmeddelande forst, nér

ACCESS startas upp.

Directory och SINTRAN~anvéndarnamn bestér av upp till 16 alfanumeriska
tecken. Typ ér 4 tecken, medan version ér en siffra. Version anvénds
endast i mycket speciella fall. Om du arbetar p5 ditt eget SINTRAN—

definierade anvéndaromréde, ér det tillréckligt med <filnamn:typ>.

En mer fullsténdig definition av SINTRANs filnamn finns i SINTRAN—
manualerna.
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Nér aggegegmgige; skall uppges, skall inte typ och version ges;
SINTRAN anvéndarnamn maste daremot specificeras. om arbetsomrédet
skall associeras med en bestamd SINTRAN~anvéndare.

0m Sintran anvandarnamn inte uppges, bygger ACCESS arbetsfiler hos
alla anvandare som ACCESS kors frén. Om man séledes av misstag loggar
in pa fel Sintrananvandare. far man oonskade filer i detta
anvéndaromréde.

Var uppmarksam p5 att man normalt kan laga (kopiera) andra anvandares
filer men inte skriva p5 dem. I 55 fall maste du vara definierad av
berérd anvéndare som 'FRIEND'.

Nar du senare uppger filnamnet for arbetsomridet kan du forkorta
namnet sa lénge det ér entydigt.

3.3 Definition av DatabaS*Administrator

DBA ar en speciell anvandare av ACCESS systemet som har 10v att bygga
nya databaser, stryka gamla data, andra existerande filer om det ar
nodvéndigt. samt att se till att systemet anvands av alla pa avsett
sétt.

For att definiera en anvandare som en USA 1 ACCESS, ges kommandot
*DBA—ANVANDARE. Detta leder till att foljande bild kommer upp pa
skarmen:

Databas—administratorer

Defin. DBA-anvandare i ACCESS

Falten fylls i med ACCESS's anvandaridentifikation for de anvandare
som skall utfora DBA—funktion.

0bs.att man far inte lov att redigera/stryka information 0m andra DBA~
anvandare an en sjalv. Information om andra DBA "hoppas" over, som i
ED—ANVANDARE kommandot.

3.4 Definition av Dataelementen

For att anvéndarna av transaktionsdelen i ACCESS skall slippa att
hilla reda pa detaljer om lagring och framhémtning av data, gors detta
i DBA—modulen en sing for alla.

Till alla dataelement knyts en t . Den anger hur ett dataelement
lagras, men begransar ocksé anvandandet. Dataelement av samma typ har
det gemensamt att de kan representera varandra (“byta ut varandra").
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Fér att definiera sédana typer av dataelement har vi en speciell

kommandomodul. Vi kommer in i den genom att skriva:

*EDITERA-TYPER

Vi fér d5 upp féljande bild:

Datatyper

Datatypnamn Utskriftsformat Lagringsformat

Vi ger alla datatyper vi definierar ett namn, som vi senare kan
anvénda som referens i typbeskrivningen t ex fér definition av

dataelementen 1 en tabell.

I tabellen fér Datatyper ér det tillréckligt att fylla i ett av félten
plus namnet pi typen. Genom att t ex fylla i féltet ‘Utskriftsformat'

liter man systemet sjélv finna ut riktigt lagringsformat. — och
omvént.

. . . .

Lagringsformat. eller 'Internt format', definierar hur datatypenskall

lagras. Men man begrénsar dé ocksé anvéndningsséttet.

Hér ér en fiversikt fiver de tillétna lagringsformat, som kan anvéndas,

och vilken lagring de motsvarar.

Lagringsformat Méjlig aritmetik Storlek p5 dataelementet

INTEGER JA (Min/max vérde: 2 bytes/ 1 0rd / 16 bits
~32768 till 32767)

DOUBLE INTEGER JA (Min/max vérde: 4 bytes/ 2 0rd / 32 bits
—2 147 483 648 till
+ 2 147 483 647 )

REAL JA — Upplésning 6 eller 4 bytes/ 3 eller 2

6 till 8 siffror 0rd / 48 eller 32 bits *1

DOUBLE REAL 3A - Upplésning 8 bytes / 4 0rd
14 till 20 siffror

DOUBLE PRECISION REAL 8 bytes/ 64 bits

CHARACTER(< n >) NEJ 'n' bytes
TEXT(< n >) NEJ 'n' bytes

*)Avhéngigt av vilken CPU man kér p5.
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0m datatypen skall anvandas i SIBAS item—definition. migge storleken

pa dataelementet vara identiskt med LENGTH till dataelementet. som det

definierats i SIBAS—URL. Obs. att LENGTH anger antalet 91g. Vilken

SIBAS—typ, som valts 1 URL, har ingen betydelse.

Exempel: 'noT' och 'n02' ar definierade med lagringsformat REAL, och
vi kor p5 en vanlig 48 bit floating point ND—TDO CPU. De kan vara

definierade i SIB—DRL som:

NEW ITEM <realmnamn> n01 TYPE integer START 1 LENGTH 3

NEW ITEM <realmnamn> n02 TYPE character START 4 LENGTH 3

Obs. att lagringsformatet i ACCESS mégte stamma med det, som ar

definierat for databasen (och som andra anvéndare anvander nar data

15993 in).

De foljande avsnitten anvands av DBA men annu inte i ACCESS. Dvs. DBA
fyller i och kontrollerar sambandet mellan de olika beskrivningarna.
men ACCESS foretar ingen formatering av utskriften och kontrollerar
inte varden vid input, som det beskrivs har. Oetta kommer att

implementeras senare.

3.4.2 Specificerinq av Utskriftsformat (Utformat)

Utformat anvands for att beskriva, hur man onskar ett dataelement
presenterat. t ex 1 resultatsammanhang. Endast en liten del av de

mojligheter, man har har, anvands idag. Resten implementeras senare.
Formatsyntaxen motsvarar den, som anvands i COBOL—program.

Ett 'A' visar. att har skall det vara ett alfanumerisk tecken. medan
'3' och 'Z' anger ett numeriskt tecken (= siffra). Skillnaden mellan
'9' och 'Z' ér, att '9' skriver ledande nollor, medan Z undertrycker
dem (skriver blanka).

'2' och '9' kan blandas som i PIC—klausulen i COBOL, i motsats till
falt definierade som alfanumeriska.

Repetition anges genom att placera indikatorerna efter varandra, eller

genom att de efterfoljs av ett tal inom parentes, som Sager hur manga

ginger, de skall forekomma.

Blanka tecken, och text mellan apostrofer ('). kan forekomma var som
heist vid angivande av Utformat.

For att kunna behandla tal lagrade som Real eller Double Precision
Real, finns det ett specielt format. 'E'—formatet. Det ér avsett for
allt, som man inte kanner storleken av pa forhand, och dar det endast
ar ett visst antal siffror. som ér av intresse. Falten definieras som
vanliga numeriska, men kan dessutom ges ett ,exponentfalt, indikerat

genom ‘E'
En fullsténdig COBOL PIC—strang kan ocksa anvandas.
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3.4.2.1 Exempel p5 utformat

Utformat—beskrivning Exempel pa resultat Lagring

'Lén : NOK ' 222 999.99 ton : NOK 94 345.00 Real
'Lon : NOK ' 999 999.99 Lon : NOK 094 345.00 Real
'Lon : NOK ' 9(3) 9(3)'.~ ‘ Lon : NOK 094 345.- Real el.

Double Integer.
9.9(5) E 99 0.94350 E+6 Real e1.

Double Free. Real
A(22) Ole Olsen Character(22)
A(5) A(4)' / 'A(9) Norsk Data / ND—Comtec Character(18)

Det maste rada samstammighet mellan specifikationen av Utformat och
det specificerade Lagringsformatet. Datatyper lagrade med format
'Character' (Text) kan endast visas som alfanumeriska falt, medan
datatyper av format Integer. Real, Double Integer och Double Precision
Real alla maste presenteras med en numerisk faltbeskrivning.

0m talet ar for stort i forhallande till faltbeskrivningen, fylls
faltet helt med stjarnor (*).

3.4.2.2 Kommentar till Laqrinqen av Data

Hur data lagras har betydelse for hur de senare kan anvandas. Varje
lagringsformat upptar en viss plats i filerna. For att finna storleken
av en fil beraknar vi langden av en post (record) och multiplicerar
med antalet poster.

Lagringsformatet bestammer till en viss grad storleken pa posterna och
darmed filstorleken, och hur effektivt det gar att leta genom filen.
Det Sager sig sjélvt, att ju mindre det dataelement ar, som skall
jamforas, ju fortare gar sokningen. Men det ar forst och framst
anvandningen, som bestammer, hur ett dataelement skall lagras.

3.4.3 Standardvarden i falten

DBA—modulen kontrollerar det du har fyllt i falten med mot
specifikationen av datatyp. Om du anger felaktiga data, far du men
felutskrift.

De falt, som inte blir ifyllda, fyller DBA—modulen sjalv med
standardvarden pa basis av uppgivna data. Get ar darfor tillrackligt
att fylla i tva falt: namnfaltet och ytterligare ett.
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3.5 soknina after forekomst av olika tvper

For att kunna ge DBA en oversikt over anvandningen av de olika typer.

som vid varje tidpunkt ar definierade, anvénds kommandot:

*VAR—ANVANDS~TYPEN < typ~namn >

Det ar 1 mange situationer bra att veta, om en datatyp 5r anvénd. En

datatyp, som inte ar anvand, kan man d5 stryka. Det kan ocksé vara bra
att veta. var typen anvénds, om man vill lagra en ny typ, och anvénda
denna i redan definierade tabeller. dar den nya typen har samma

lagringsformat som den gamla. Man kan ocksa ténka sig att anvénda

kommandot for att finna ut, om tva typer ar nastan lika, om man onskar

slé ihop dem.

Man har inte rétt att stryka en typ. som ér i bruk.

3.6 Odefinierade Tvper

For att halla reda p5 alla typer definierade med hjalp av *EDITERA—

TABELL~kommandot (se avsnitt 4.3). och som inte ar beskrivna med

*EDITERA—TYP kommandot, kan du anvanda kommandot:

*ODEFINIERADE-TYPER

En lista over alla typer som ar anvanda i EDITERA—TABELL, och som inte
ar beskrivna genom EDITERA—TYP, kommer dé fram. Till exempel kommer en

datatyp, som du har anvant i en tabell men har stavat fel ('APPLER'),

att skrivas ut.

Man ska inte anvanda en tabell, som innehéller odefinierade typer.

Resultatet blir i séfall Felaktigt.

3.7 Definition av en nv databas

En databas ar ett samlingsbegrepp for en grupp filer som kan vara

realmer i an SIBAS databas, indexerade ISAM~Filer eller s.k.

'sekventiella' filer utan indexering. Posterna (recorden) i filerna
maste ha fast langd.

ACCESS kan ge en anvéndare tillgéng till de data, som ligger 1 en

sadan databas, genom att den beskrivs av DBA. En sédan beskrivning

maste innehélla bade information om hur data lagras, vem som skall {a
10v att anvénda informationen, samt hur informationen skall

presenteras for anvandarna av databasen.

En ny databasbeskrivning genereras genom att man skriver:

*NY~DATABAS

Ge databasnamn: EXEMPEL~BA§
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dér namnet p5 den nya databasen ges som svar p5 fréga eller:
*NY—DATABAS EXEMPEL-BAS

dér namnet pé databasen skrivs direkt efter kommandot. Det ACCESS—
anvéndarnamn. du gav. d5 du gick in 1 08A, registreras som égare till
databasen. w

Detta kommando medfor. att det avsétts en plats for en beskrivning av
en ny databas med namn Exempel—bas.
For en SIBAS databas méste alla namn. ocksé databasnamnet, vara
identiskt med det namn. som 5r givet i SIBAS—ORL. Om du ger ett
databasnamn pé mer in 8 tecken, méste de forsta 8 vara helt lika de,
som tidigare definierats av SIBAS, medan de resterande ignoreras
('trunkeras'), nér ACCESS kallar pé SIBAS.

Samma databas kan ha filer av olika typer (SIBASL ISAM, och 'SEKV)‘.
0m databasen innehéller SIBAS—realmer, méste det databasnamn. som
anvénds i ACCESS, vara overensstémmande med SIBAS—databasens namn. En
eventuell omdefiniering av databasen ér ett SIBAS Supervisor—jobb, som
inte skall behandlas hér.

Nér du refererar till en fil for forsta géngen i ACCESS (genom att
anvénda en tabell for forsta gingen). och filen inte finns. kommer
ACCESS, om det 5r mojligt att bygga filen som en indexerad SINTRAN~
fil. Det ér vanligtvis inte mojligt i SINTRAN att bygga en fil p5 en
annan SINTRAN~anvéndares omréde. ACCESS miste dérfor koras pé den
SINTRAN-anvéndare, dér den nya filen skall ligga, om inte tvé
anvéndare 5r definierade som 'Friends' med 'directory'—access till
varandras filer.

Nér det géller SIBAS, méste RT vara definierad som friend till den
anvéndare, som har SIBAS—databasen p5 sitt omréde. 0m det ér ett
losenord definierat for SIBAS—databasen. frigar ACCESS efter detta.

Obs. att DBA—modulen i ACCESS inte kommunicerar med filerna i
databasen. Det forekommer dérfor heller ingen kontroll av att de
upplysningar, du har gett, ér riktiga. Iakttag dérfor forsiktighet!

De upplysningar/data. du ger i DBA—modulen under anvéndare DATA—
DICTIONARY, lagras i filer p3 dennes anvéndaromréde och tillfors inte
SIBAS—databasen eller filsystemet.

Tillgéngen till dessa tabeller bor vara begrénsad, och vad en
anvéndare ser av databasen bor ocksé kunna begrénsas. Definition och
éndring av tabellerna beskrivs i nésta kapitel.

Kommandot "*NY—DATABAS" medfér att systemet avslutar behandlingen b5
denna nivé (Databasdefinitionsnivén) och gér till
Tabelldefinitionsnivén (nivé 2) for att definiera tabellerna i
databasen.
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3.8 fiversikt aver tillqén01iqa databaser

En lista éver tillgéngliga databaser i systemet kan man f5 genom att

ge kommandot

*LISTA‘DATABASER

Namnen pé alla databaser i systemet kommer d5 fram p5 skirmen.

3.9 Strykning av databas

En databasbeskrivning stryks frén ACCESS~systemet genom kommandot:

*STRYK-DATABAS

féljt av databasens namn. 0m inte namnet ges, frégar systemet efter
namnet som vid *NY«DATABAS-kommandot.

Fér att detta kommando skall kunna utfdras. kréver systemet att det
inte finns tabeller kvar i databasen, ggfl att 08A, som féretar
strykningen, ocksé ér ansvarig fér den aktuella databasen.

De datafiler, som ér definierade att tillhéra databasen, berérs inte,
men skall ACCESS kunna anvénda dem igen, méste de definieras pé nytt i
DBA—modulen.

3.10 Kndrinq i existerande databasbeskrivninq

0ftast Vill man éndra i existerande‘databasbeskrivningar hellre én att
stryka och bygga en helt ny. Detta gérs med kommandot:

*EDITERA—DATABAS

Namnet p5 databasen kan antingen ges tillsammans med kommandot eller
som svar d5 systemet frégar.

Beskrivningen av den bnskade databasen laddas d5, och systemet gér ner
till Tabellnivén (nivé 2).

3.11 Avslutninq p5 definitionsnivén (1)

Arbetet p5 Definitionsnivén (nivé 1) avslutas, och man gér tillbaka
till SINTRAN genom att ge kommandot

*EXIT

eller genom att anvénda 'EXIT'~tangenten.
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4 TABELLOEFINITIONSNIVA

Tabelldefinitionsnivén (niva 2) anvands far att definiera. stryka och
andra i tabeller eller filer. Du kommer till denna nivé efter
kommandot

*NY—DATABAS och *EDITERA-DATABAS.

Allt arbete pa denna niva férutsétter alltsa, att anvandare och
databas ar definierade.

4.1 Tillqénqliqa kommandon

En lista 6ver kommandon pa denna niva kommer upp. om man ger
kommandot:

**H H

Kommando Betydelse

HJKLP Ge information om tillatna kommandon.
EXIT Lamna tabelldefinitionsnivén.
EOITERA—TYPER Editera beskrivning av variabeltyper.
VAR—ANVANDS—TYPEN Visa var en typbeskrivning anvands.
ODEFINIERADE—TYPER Lista datatyper som ér anvanda, men

odefinierade.
EDITERA~TA8ELL <tabell> Editera en tabellbeskrivning:

ISAM/SIBAS/SEKV
STRYK—TABELL <tabell> Stryk en tabell.
LISTA—TABELLER Lista alla tabeller i databasen.
EDITERA—BEHURIGHET Editera de anvéndare som har behérighet.
ISAM—FILER Editera beskrivningen av alla ISAM—filer.
SIBAS—REALMER Editera beskrivningen av alla SIBAS—realmer.

SEKV—FILER Editera beskrivningen av alla SEKV—filer.
SIBAS—ITEMS <tabell> Editera beskrivningen av en SIBAS—tabell.

4.2 Tillqénq till tabellerna

Fér att ACCESS skall tillata en anvandare att kéra transaktioner :mot
en databas, maste vederbérande vara definierad som anvandare av

databasen. Detta gérs med kommandot:

**EDITERA-BEHURIGHET

I och med att databasen redan ar definierad pa nivé 1, behéver inte
systemet veta namnet. Féljande bild kommer dé fram p5 skérmen:

ND—30.020.02



*** A C C E S S D B A Handbok *** 21
TABELLDEFINITIONSNIVK

Anvéndarbehorighet

Anvéndarnamn Skriv. Ny. Uppdatera. Stryk.

Under anvéndarnamn skriver du namnet pé de ACCESS—anvéndare, du vill
skall ha tillgéng till databasen. I kolumnerna under varje ACCESS”
kommmando skriver du JA eller NEJ beroende p5, om du tilléter att
denna anvéndare skall kunna anvénda detta kommando i ACCESS eller ej.
Obs. att blank 5r lika med 'NEJ', men 08A (égaren) har likvél
obegrénsad tillgéng.

4.3 Definition av dataelementen i tabellen

For att ett element ska kunna vara en del av en tabell méste dess typ
forst definieras.Vi anvénder dé kommandot:

**ED RAnTY R

Betta kommando ér tidigare beskrivet i sektion 3.4.

4.4 Definition och redigering av en tabell

Ge kommandot:

**EDITERA~TABELL

DBA»systemet frigar d5 efter tabellnamn. 0m den tabell du uppger
namnet p5 existerar, fér du fram den, och du kan redigera och éndra i
den. Finns det ingen tabell med det namn du uppgett, frigar systemet,
om du onskar bygga en ny tabell. Svarar du NEJ p5 detta, ignorerar
DBA—modulen kommandot. Svarar du JA. bygger DBAwmodulen en ny
tabellbeskrivning, dvs. den frigar efter vad slags tabelltyp du vill
definiera. Du kan d5 vélja mellan ISAM SIBAS och SEKV. Se upp, 55 att
du specificerar en tabelltyp, 30m din version av ACCESS kan anvénda.
En bokstav ér tillrécklig.

Féljande bild kommer d5 fram p5 skérmen med tomma kolumner:

Tabellnamn

Elementnamn Datatyper Nr.

Tabellen skall fyllas i med information om de element, vi onskar
anvénda i vér tabell. Tabellen identifieras sedan med tabellnamnet.
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Namnet p5 elementen kommer senare upp som kolumnnamn. nér vi anvénder
ACCESS for att utfora transaktioner pa tabellen.

Typnamn fylls i med det namn, som anvéndes i EDITERA—TYP—kOmmandot.

Nr. fylls i for att indikera vilken ordning dataelementen skall ha i
arbetstabell och resultattabell. For ISAM— och SEKV—filer bestémmer de
ocksé den fysiska ordningen pé filen.

Detta var vénstra sidan av arbetstabellen for definition och éndring
av tabeller. Genom att vi fyller i arbetstabellen felt for felt,
flyttar den sig 5t hoger, sé att vi till slut fér fram foljande
arbetstabell:

Tabellnamn

Nr. Nyckel Kolumnbredd Radléngd

Nr. 5r samma felt som ovan.

iiiil_fllfikgl

Nyckel anvénds for sokning och kan vara antingen PRIMAR eller

S E K U N 0 'A' R - For is ekyent ,1 el 1 a ,' ,_ filer Tar , d ens. _ ,f,§,1,,,t,,iduitianwnieiyieim.

Primér — Indikerar att dataelementet anvénds som primérnyckel. Det
vill séga att dataelementet méste vara entydigt (dvs. ha ett
unikt vérde) for hela filen. Nyckelfilen innehéller adressen
till alla nyckelvérden‘ sé att sékningen gér snabbare.
Primérnyckeln definierar den logigga ordningen i filen. éven
om posterna rent fysiskt har en annan ordning.

For element 1 SIBAS—realmer definieras elementet som primer
(P), om elementet definierats med 'duplicates not allowed',
eller som sekundér (S) om 'duplicates allowed'.

En ISAM—tabell méste ha minst ett dataelement definierat som
PRIMKR. Hogst 6 dataelement kan vara definierade som nycklar.

Sekundér — Indikerar att dataelementet ér en sekundérnyckel.

I an telefonkatalog kan man séga att efternamn och fornamn ér
tvé sekundérnycklar. Det kan finnas flera med samma efternamn,
liksom det kan finnas flera med samma sekundérnyckelvérde.
Fornamn kan man dé anvénda som nésta nivé att sortera after,
55 att man slutligen , har identifierat den eller dem man
soker.
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Det récker att ange "S" eller "P" i nyckelféltet. Alla andra vérden,
inklusive felstavningar, indikerer att dataelementet inte skall knytas

till en séknyckel. Det blir d5 mer tidskrévande att leta efter defita
element, enér sékningen méste ske sekvenssiellt.

A andra sidan tar inséttning och uppdatering mer tid och stérre
lagringsutrymme. nér ett félt ér definierat som séknyckel. '

c "

Kolumnbredd anvénds fer att uppge den initiella startbredden fer

kolumnen i ACCESS” arbetstabell. Kolumnen fér den angivna bredden

eller den bredd, som behévs, fer att elementets namn skall f5 plats.

Kolumnbredden i ACCESS's arbetstabell kan du éndra i ACCESS med:

< > ~ tangenten (= CTRL/W) fér att 6ka bredden eller

> < — tangenten (= CTRL/P) fer att minska bredden.

efter det att arbetstabellen har kommit upp p5 skérmen.

Radléngden ér léngden av kolumnen. nér resultatet av en. friga skrivs

ut p5 standard tabellformat. Till exempel:

Ett textfélt med léngd 80 tecken och radléngd 20 kommer att fylla
4 rader é 20 tecken. Resultatet visas d5 med minst 4 rader per

post. Antalet rader i tabellen bestémms av det félt som upptar
flest rader.

0minget uppgessérjer ACCESSfér att resultatet blir fernuftigt p5

skérmen.

4.5 Tabeller och filer i ACCESS

ACCESS bygger sjélv alla nédvéndiga filer (undantaget de filer som

SIBASwdatabasen ligger p5). Man miste d5 kéra p5 det anvéndaromréde,
som senare skall éga filerna. Du kan emellertid ocksé sjélv bygga

dessa filer med kommandot:

Logga in pé finskat anvéndaromréde.

Fér ISAM—filer, anvénds kommandot:

éCREeFILE <fi1namn>z<typ>,0
ECRE~FILE <filnamn>zISAM,0

Fér 'sekventiella' filer:
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ECRE—FILE <filnamn>z<typ>

dér <typ> kan vara DATA eller ett annat begrepp om hégst fyra
bokstéver,men som méste averensstémma med det. som 5r definierat
som tabellens Sintran—filnamn i kommandot **SEKV—FILER eller
**ISAM-FILER. Se fbljande avsnitt.

0m databasen skall uppdateras via ACCESS av en annan anvéndare, méste
du ha definierat en sédan access som tilléten.

Nér det géller SIBAS~filer. méste RT vara definierad som 'friend' till
alla anvéndare, som 5r égare av filer, dér SIBAS—realmer ér utlagda.

Du kan férkorta filnamnet sé lénge det ér entydigt far SINTRAN. Obs.
att felstavade filnamn leder till att ACCESS bygger nya filer — med
felstavade namn!

4.6 Knvtninq av DDI's tabell1ni91nmJd4uLjuJJ_3n_ixei§x_l§An;ii;

Informationen om en tabell 5r bara en beskrivning, som lagras 1 DUI
fér senare anvéndning i ACCESS. Fér att denna information skall ha
négot vérde. méste den knytas till en fysisk fil som man kan utféra
transaktioner p5. Detta gérs genom tvé kommandon. Det {firsta ér:

**ISAM-FILER

Detta resulterar i att féljande skérmbild kommer upp:

ISAM—filnamn

Tabellnamn ISAM-id SINTRAN filnamn

Under tabellnamn kommer namnen p5 alla definierade tabeller av typ
ISAM i den databas, du héller pé med fer tillféllet, fram. 0m det ér
den férsta tabellen du definierar. kommer endast denna upp.

Under ISAM—id kommer det fram tvé bokstéver som envénds av ISAM fer
att identifiera denna tabell. Inom en databas kan inte tvé tabeller ha
samma ISAM—identifikationskod.

ISAM anvénder tvé SINTRAN—filer fér att lagra nycklar och data p5.
Dessa skall ha samma namn men olika filtyp: nyckelfilen har alltid typ
ISAM, medan du kan vélja filtyp fér datafilen.

I filtet under _SINTRAN—filnamn skall namnet p5 datafilen skrivas.
Utelémnar du filtyp hér. fir datafilen :DATA som filtyp. Se annars
avsnitt 3.2 under ARBETSOMRADE hur SINTRAN filnamn anges. Kom ihfig att
ta med SINTRAN-anvéndare i filnamnet, annars kan ACCESS fé problem med
att lokalisera filerna.
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Obs. att ett tabellnamn kan éndras genom en éndring i Tabellnamn»
kolumnen. En tabell kan ocksé strykas hér genom att anvénda SKIFT +

STRYK‘tangenten (eller trycka <D> + (L) ). Detta har samma verkan som

kommandot **STRYK~TABELL.

i4l_Dfliifliliflfl_31_§lflA§;L§Dn§£

Tabellerna definieras, som alla andra tabeller, med kommandot

**EDITERA~TABELL

och arbetstabellen som kommer fram fylls i som beskrivs 14.4

0bs.: Lagringsformatets léngd méste éverensstémma med den léngd, som
getts vid definition av SIBAS~databasen i SIBAS definitionsmodul
(SIBAS—DRL).

Attributnummer behéver inte definiera samma ordning som ér definierad

i SIB-URL.

Man behéver inte anvénda alla nycklar, som ér definierade i SIBAS~
databasen. Men endast de element, som ér definierade som nycklar, get
optimal sékhastighet.

Man kan i nuvarande version av ACCESS endast referera till enkla
datavérden, ‘single items', éven om SIBAS—databasen gott kan vara

definierad med 'group items'.

Filerna i SIBAS (realm*namnen) definieras med kommandot

**SIBAS*REALMER

och man fir upp tabellen:

SIBAS realmnamn

Tabellnamn SIBAS—realm

léner loen

Obs. att béde Tabellnamn och SIBAS—realm kan éndras genom skrivning av

ett nytt vérde i kolumnen. En SIBAS—realm kan strykas med:

SKIFT STRYK ~tangenten (= CTRL/D CTRL/L )

(gér det samma som **STRYK—TABELL).
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4.8 Knvtninq av Attributnamn till SIBAS—itemnamn

Fér att ACCESS skall slippa begrénsningen p5 atta bokstéver pa SIBAS—
item namn. ges det en méjlighet att definera Itemnamn, som skall
anvandas, oberoende av det attributnamn, som anvants i
tabellbeskrivningen. Detta sker med kommandot

**SIBAS-ITEM

som ger féljande tabell:

ANSTALLOA

Alementnamn SIBAS—item

fullt namn namn
chef chef
lén lén
avdelningsnamn avdelning

Bade Attributnamn och SIBAS—item kan andras, genom att nytt varde
skrivs i kolumnerna. Attribut kan strykas endast‘ med**EDITERA‘TABELL—
kommandot.

Obs. att namn pé realmer och items 1 SIBAS bestér av hégst 8 tecken
(bokstéver och/eller siffror) och maste vara identiska med de, som
definierades d5 databasen byggdes med SIBAS—DRL.

4.9 Anvéndninq av 'sekventiella' filer

En 'sekventiell' fil 5r en fil med fast postléngd och utan CR/LF
mellan posterna. Det kan inte ges négra séknycklar till en sedan fil,
utan varje gang ACCESS skall finna négot i filen. miste hela filen
genomsékas frén bérjan. Sédana filer anvahds likval ofta, dérfér att
de ar enkla att definiera och anvanda. En tabell av 'sekventiell' typ
definieras som tidigare beskrivet med den skillnaden. att inga nycklar
ska definieras i nyckelkolumnen. Tabellen fér att definera innehéllet
ar annars helt lik den, som anvands fér de andra tabelltyperna.

Filnamnet (i SINTRAN) kan omdefinieras med hjalp av kommandot **SEKV*
FILER . Féljande tabell kommer upp:

SEKV filnamn

Tabellnamn SINTRAN—fil
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Tabellnamn och SINTRAN—fil kan féréndras genom inséttning av ett nytt
vérde i kolumnerna. Obs. att en tabell kan strykas med

SKIFT STRYK —tangenten (= CTRL/D CTRL/L)

eller det samma som **STRYK-TABELL. Kom ihég att ta med
Sintrananvéndaren i filnamnet!

1 i r . ! . .

Genom att ge kommandot:

**SlBYK—TA§ELL

med tabellnamn som parameter stryks tillhbrande tabellbeskrivning
Sjélva filen berérs inte. Tabellen kan férekomma i andra
beskrivningar‘ och alla beskrivningar, dér tabellen ingér, stryks. T
ex kommer en struken tabell inte fram i bilden efter kommandot **ISAM—
FILER, éven om ISAM—filen fortfarande existerar.

4.11 Oversikt 6ver tillgéngliga tabeller i databasen

En lista 6ver tabellerna i databasen kan man f5 genom att ge
kommandot:

**LIS!A~§ABELL§R

4,12 Avslutninq né tabelldefinitionsnivé (nivi 2)

Nivé 2 — tabelldefinitionsnivén avslutas, och man kommer upp till
Databasdefinitionsnivén ( nivé 1 ) genom att trycka:

**EXIT

Frén nivé 2 méste man alltsé trycka 'EXIT' tvé ginger fér att komma
tillbaka till SINTRAN.
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5 Allmént om korning av ACCESS

iii_lg1minalixn

0m terminaltypen av en eller annan orsak 5r fel angiven, blir texten
pé skérmen mer eller mindre forvanskad.

Ga tillvéga pé foljande sétt for att sétta terminaltyp:

1) Ge SINTRAN—kommandot i ACCESS eller 08A:

éSET—TERM—TYPE ,0

2) En many over tillgéngliga terminaltyper skrivs dé ut. Uppge
rétt typ! For terminaltyp 52 miste terminalen ocksé ha
Extended Control Mode on (ta fram meny 2). Se handledningen
for terminalen!

5.2 Kommandofilerna

Systemet anvénder kommandofilerna ACCESS~HELPzSYMB och DBA—HELP:SYMB.
Innan systemet tas i bruk. miste onskad sprékversion kopieras till

dessa filer frén filerna ACCESS—SWEDE28YMB eller ACCESS~ENGLzSYMB, och
DBA—SNEDE:SYMB eller OBA—ENGL:SYMB — som levereras med systemet.

Varje SINTRAN—anvéndare kan ha sin personliga version av ACCESS—
HELP:SYMB p5 sitt omréde. $5 att han kan kora ACCESS p5 det sprék han
onskar. Négon vill kanske ha svenska, andra engelska. Det ér ocksé
mojligt att anvénda PED eller NOTIS—WP p5 HELP—filerna for att
foréndra ordalydelsen pé kommandon, béde i ACCESS och DBA. Du kan
ocksé sjélv oversétta hela HELP—filerna till ett annat sprék (t ex
finska eller samiska). sé att kommandon, meddelande och hjélp—
information blir p5 detta sprék. Det 5r dé viktigt att inga rader tas
bort eller léggs till i HELP—filerna. Du fir bara skriva over de gamla
raderna.

Du bor for ovrigt hindra otilléten éndring av HELP—filerna genom att
ge dem 'read-only'~access. Om kommandona sténdigt fér ny lydelse, blir
det problem for ACCESS—anvéndarna att folja med!

Om ACCESS—HELP inte finns p5 det SINTRAN anvéndaromréde, som du ér
inloggad p5, anvéndas alltid den version av ACCESS—HELP, som ligger
hos anvéndare DATA-DICTIONARY.
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5 3 U

Detta meddelande ges, om ACCESS inte finner de {1193?

att systemet skall fungera.

En av dessa filer ér den fil, dér terminalen du arbetay z
beskriven (DDBnnn:VTM filerna som ligger under anvéndare S
Terminaltypen motsvarar <nnn> i DDBnnn:VTM.

5.4 Fel pé anvéndarens temporéra arbetsomréde

Detta meddelande ges om anvéndarens arbetsomréde inte ér tillgéngligt
fér skrivning frén ACCESS. Du kan enkelt éndra pé detta genom att 95

in hos den SINTRAN—anvéndare, dér arbetsomrédet ligger. och ge ett av

kommandona:

éSET—FILE—ACCESS <filnamn>
publiczfiflg
friendzgflA
own:BWACD

eller:

éCREATE—FRIEND < namn 05 SINTRAN—anvéndare >

Har du till exempel definierat anvéndare 'HANS' i EDITERA—ANVKNDARE,

med arbetsomréde i filerna (HANS—DALE)ARBETSOMRADE:DATA och :SORT,

méste filerna under SINTRAN— anvéndare 'HANS~DALE' vara tillgéngliga

nér HANS kbr ACCESS. Skall anvéndare OLE ocksé anvénda HANS' filer fér

skrivning, mfiste HANS ha gjort 'OLE' till 'FRIEND' (obs inte motsatt).

Meddelandet kan ocksé komma om det anvénds flera SINTRAN MAIN—

DIRECTORIES. Se SINTRAN Timesharing/Batch Guide, ND—60.132 kapitel 3.

Fér att finna ut vilka "FRIENDS" som redan ér definierade finns

kommandot:

éLIST—FRIENDS

De anvéndare som ér definierade har d5, om inget annat specificerats,

RNA—access till denna anvéndares filer.

5.5 I 'nte akt v

Detta meddelande fés om en anvéndare {brséker att anvénda ACCESS, utan
att DDI kérs som en batchprocess. Det kan ténkas att man har glbmt att

starta batchprocessen DUI—MACHINEzBATCH (se kapitel 2). Men det kan
ocksé bero p5 att ACCESS inte fir négon kontakt med 001. T ex kan de
nummer som uppgetts fer kommunikations-devicen i ACCESS—HELP och DOI—

MACHINEzBATC—filerna inte stémma fiverens. eller inte finnas i
operativsystemet (se nésta avsnitt).
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5.6 Kommunikationsoroblem mellan DOI och ACCESS

ACCESS kommunicerar med DDI genom att anvanda en funktion i SINTRAN
som kallas INTERN-DEVICE. Ett Intern—device ar ett bufferomrade i
SINTRAN som anvands for att overféra data mellan processer. En process
reserverar buffern for lésning, en annan for skrivning. For att ACCESS
skall kunna kommunicera med DDI, behovs alltsa tva sédana "DEVICE".

Alla device ar tilldelade hummer vid generering av SINTRAN (Se langst
bak i SINTRANmanualerna). ACCESS anvander vanligtvis device 128 och
129 for kommunikation med 001. men dessa kan vara upptagna av andra
system, och dé maste ACCESS anvanda andra device.

Vilka device som anvénds, star forst i filen “ACCESS—HELP" och i filen
”DDIeMACHINEzaATC". Numren har miste stamma overens!

0m dessa device ar upptagna av andra system, kan lediga SIBAS—device
anvandas (frén 160 till 186 ev. 172 (2408 till 2468 ev. 2548)). Kom
ihag att andra i béda de filer, dar numren pa intern—devicen ar
definierade.

5.7 Allmént om anvandninqen av filer
9

I SINTRAN har varje anvandare sitt tilldelade dataomrade pa massminnet
(disken). Alla anvandare ér definierade i ett 'Main Directory',
eventuellt i andra directories. En katalog motsvarar ofta en fysisk
diskenhet. 0m en anvandare har tilldelats plats i mer an en katalog,
maste namnet pa katalogen (directory name) vara med vid specificering
av filnamn.

Normalt kan man lasa och kopiera andras filer. Daremot kan man inte
skriva eller forandra p5 en annan anvandares filer. Om du skall skriva
p5 en annan anvandares filer. kan vederborande definiera dig som
'Friend' med kommandot éCREATE—FRIEND, och du kommer att fa standard
tillganglighet for 'friend': RWA (read—write—append).

Tillgangen till en anvandares filer kan andras med tva kommandon

ESET—FRIEND—ACCESS

och

ESET—EILE—ACCESS

I SINTRAN ar (som regel) en katalog huvudkatalog ("main directory").
Vénner kan dé definieras mellan alla anvandare i huvudkatalogen, aven

om inte alla vénnerna har sina filer fysiskt pa denna katalog. Det ér
tillrackligt. att anvéndarna ar definierade i huvudkatalogen.

5.8 Forbattrinqar i sokhastiqheten for ACCESS

En SINTRAN-fil ar ett dataomréde.pa disken som kan vara sammanhangande
('contiguous') eller indexerat ('indexed'). Sbkning sker snabbare 1 en
sammanhangande fil. Nackdelen ar att storleken p5 en sammanhangande
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fil méste bestémmas p5 forhand. och att filen inte utafi

utvidgas. En indexerad fil utvidgas after behov (dynamief

sokningen baseras hér pé en indextabell over sidorna. Indexta

underhélls av Sintran filsystem.

Bégge slagen av filer (som inte har négot med filtyp att gore) skapas

med kommandot: '

ECREATE—FILE <filnamn>,<antal sidor)

om (antal sidor) sétts=0, blir filen indexerad. Annars erhélls en

sammanhéngande fil.

ISAM och SIBAS ér skréddarsydda for snabb hantering av sammanhéngande

filer. enér adresserna till posterna ligger i indextabellen for

filerna. och man slipper séledes uppslag forst i filsystemets

indextabell och sedan i SINTRANs indextabell.

Nér en sammanhéngande (contigous) fil ér full. méste den utvidgas om

detta ér mojligt. Om inte méste filen omdefinieras genom en s.k.

'unload' och 'load' operation. 35 det man vinner i tid genom snabbare

exekvering av transaktionerna, méste végas mot behovet av

flexibilitet.

Obs. att en indexerad fil gott kan kopieras till en sammanhéngande

fil. Likasé kan en sammanhéngande fil kopieras till en indexerad fil.

Det har utvecklats hjélpmedel f6r underhéll av SIBAS— och ISAMufiler.

De ér inte integrerade i denna omgéng av DBAmmodulen. Om fel uppstér

i filerna, t ex att poster forsvinner, eller om dot kommer underliga

felmeddelanden, kan man for [SAM—Filer anvénda programmet 'ISAM-

SERVICE' for att kontrollera om filerna ér i ordning ('konsistenta').

Man kan ocksé foreta s.k. 'unload'/'load'—operationer frén detta

subsystem.

Den generella dokumentationen av operativsystemet SINTRAN 5r

omfattande. Det ér dérfor bra att veta lite mer om filsystemet én det

som beskrivs hér. om du skall kunna utfora ett gott DBiobb. Time~

sharing/ Batch Guide (ND—80.132) beskriver de flesta funktionerna i

filsystemet.

5.9 Andra felmeddelanden

Nér ett felmeddelande kommer frén ACCESS, ér det en klartext till

anvéndaren. som kan vara efterfoljd av en felkod. Denna Felkod ér ett

decimalt tal, inte oktalt.

Felkoden motsvarar SINTRANS felkoder, vilka finns heskrivna i ACCESS

anvéndarhandledning.

SIBAS och ISAM kan ocksé generera felkoder (beskrivet i SIBAS~ och

ISAM—manualer). Speciellt med SIBAS ér att systemet skriver ut

felstatus pé konsolen ('error device'). om négot allvarligt sker. ISAM

forsoker alltid étervénda till ACCESS med felstatus. men det kan

forekomma situationer, dér ISAM 'ger upp'. Ett meddelande motsvarande
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detta skrivs dé ut:

ISAM FATAL ERROR IN ROUTINE 'ZABUF'I?

och kontrollen overlamnas till SINTRAN. I 35 fall bor du kontrollera,
att filen inte omstrukturerats sedan sist, att det ar ratt fil ACCESS

kor mot, osv.

5.10 Terminalen 'hanqer'

Skulle systemet 'hanga', dvs. ingenting sker. kan du prova foljande

étgarder. tills do far '1iv' igen:

- Kontrollera lamporna pa terminalen. 0m alla ar morka, kan strommen

ha gatt. (Kontrollera att kontakten inte har ramlat ut. Byt sakring om
nodvandigt. Kontakta annars systemansvarig.)

l Tryck pa HEMMA—tangenten.

Lu?”
S O B O

Tryck pa EXIT~tangenten eller tva ganger pa ESC—tangenten.I
l Tryck <0). 0m din terminal kér med 'handshake', (se avsnitt om detta

i beskrivningen for laddning av ACCESS frén FLOPPY) kommer (S) att

stoppa all utskrift till skarmen. Den ser d5 dod ut. men utskriften

kommer igen, nar du trycker (Q).

— Tryck pa LINE—tangenten (eller LOKAL—tangenten), tryck sé <C) och sa
LINE (eller LOKAL) en gang till. Om skarmen har fatt ett styrtecken,
kan det handa att den har fatt <8) , dvs Video OFF, som slar av bilden
pa terminalen. I lokal—mode kommer <C> dvs. Video 0N, att 515 p5
bilden igen.

— 515 terminalen av och pa och tryck pa HEMMA—tangenten och hjalp—
tangenten (eller (6)). 0m din terminal borde ha anvant 'handshake' men
inte gor det, kan den 'hanga' sig, och denna procedur kan f5 den att

fungera synligt igen.

- Kontrollera med andra terminaler om hela maskinen‘ har stannat. Be

den som ar ansvarig for maskinen att starta upp den om nodvandigt.

— LOGGA IN pa en annan terminal som anvandare RT. om du kan

losenordet. Finn ut numret genom éTERM—STAT ,., pa den terminal 80m
hanger och ge kommandot éSTOP~TERMINAL (nummer). 05 bar ACCESS—

anvandaren kunna LOGGA IN pa nytt och starta om fran borjan.
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6 FULLSTANDIGA EXEMPEL

Férst loggar vi in som anvéndare DATA-DICTIONARY. Kontrollera i
f6rvég, 0m négon anvénder ACCESS, med hjélp av kommandot ETERMINAL—
STATISTICS, och ge ev. anvéndare besked med MAIL—systemet. Skulle
likvél négon anvéndare bli 'héngande', kan han frigéras med kommandot
éSTOP-TERMINAL (under anvéndare SYSTEM).

Kontrollera att DDI ér passiv med kommandot:

éLIST‘BATCH—PR0$44¢

Om DATA—DICTIONARY visar sig vara anvéndare av en batch process,
stryks denna genom kommandot:

EABORT—JOB < Batch~nummer >.DATA~DICTIONARY

0m négon vid denna tidpunkt anvénder ACCESS. kommer vederbérande att
'hénga'.

DBA»modulen startas sé genom att man skriver:

EDBA

Vi férutsétter nu att systemet ér levererat med den test databas, som
anvénds i manualen. Dé ér redan en 08A registrerad med namnet ACCESS,
utan lésenord.

Det frigas nu efter anvéndaridentifikation, och vi svarar A , som ér
en férkortning fer anvéndaren ACCESS némnt i féregéende avsnitt. (0m
ACCESS hade varit registrerad med lésenord, hade detta ocksé
efterfrégats.)

Vi fir nu (efter en véntetid) upp en hjélp—bild, med éversikt ever de
tillgéngliga kommandon, vi kan starta med.

Férst méste vi specificera identifikation fér alla, som skall ha rétt
att kéra ACCESS—delen av systemet. Dérefter méste vi ange vilka av
dessa, som skall tillétas att kéra DBA—modulen, dvs. DBA~anvéndarna.

Vi ger kommandot

*ED~A

som ér en Tbrkortning av *EDITERA—ANVANDARE. Vi fir upp en tabell fiver
anvéndare dér ACCESS Tinns med. Vi registrerar MIG—SJALV och ALBERT—
VONaNEUMANN som nya anvéndare, varefter tabellen innehéller:
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l U

IACCESS System anvéndare
ACCESS anyandaxnamn; Passord: Arbetsomréde( :DATA och :SORT)
ACCESS (ACCESS)WORKAREA
MIG-SJALV MI (ACCESS)0MRAADE~1
ALBERT-VON-NEUNANN OMRAADE-Z

Anvéndaren MIG—SJALV méste hédanefter uppge losenordet MI. nér han
vill in 1 Access, medan ALBERT—VON—NEUMANN inte frégas om losenord.

Dessutom méste MIG—SJALV alltid 10993 in $19 under SINTRAN—anvéndaren
ACCESS (eller en anvéndare som ér registrerad som 'friend' hos denne),
annars kommer han inte in p5 sitt arbetsomrfide. ALBERT—VON-NEUMANN
déremot kan 10993 in Sig, var han onskar, emedan négon SINTRAN—
anvéndare inte specificerats for hans arbetsomréde. I gengéld kommer
det att uppréttas tvé filer pé ygrje SINTRAN— anvéndaromréde han
loggar in sig pa for att kora ACCESS! sé det kan bli ménga filer av
hans arbetsomréde.

Vi gér ut ur tabellen genom att anvénda HEMMA—tangenten.

v1 onskar nu, att MIG-SJALV skall registreras som DBA, dvs. fé lov att
anvénda DBA—modulen och ha 'egna' databaser i ACCESS, medan ALBERT—
VON—NEUMANN enbart skall kora ACCESS mot databaser, som andra har
registrerat.

Kommandot

*DBA

som ér en forkortning for kommandot *DBA—ANVANDARE. ger en tabell over
databa5*administratérer. Anvéndaren ACCESS ér registrerad sen tidigare
, och vi for upp MIG—SJALV i forkortad version:

Databas Administratérer
Defin. DBA-anvéndare i ACCESS
ACCESS
M

Nér du nu gér ut ur tabellen genom HEMMA. skrivs det fullsténdiga
namnet MIG—SJALV in automatiskt i stéllet for M.

Nu méste vi gé ut ur DBA—modulen, genom att trycka EXIT. Nér [Ni
definerar en databas, kommer némligen det anvéndarnamn. vi uppgav. d5
vi startade DEA—modulen, att anvéndas som namn p5 'égaren' av databas—
beskrivningen senare. Vi var nu inne som DBA—anvéndare ACCESS, och om
vi vill att MIG—SJALV skall vara ansvarig for den databas vi skall
definiera. méste vi 95 ut ur DBA—modulen och in igen (genom EDBA), 35
att MIG—SJALV ér sdm den som startar DBA—modulen.

Obs. att om inte test—databasen levereras med systemet, e;;g£ du fir
{9&9993d pé ettflonnatflgnyéndapomréde 5n DATA—DICTIONARY (jm$%.m§V§nEtt
2.377 V3fifi§¥ EU foféta géngen direkt in i tabéllén‘ over ACCESS—
anvéndare, nér du skriver EDBA. I denna tabell stir SYSTEM som enda
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anvéndare. Du méste skriva over ordet SYSTEM med anvéndarnamnet MIG—
SJKLV och sé fylla i resten av tabellen. som du gjorde ovan.

Eftersom SYSTEM ursprungligen stod som DBA—anvéndare ocksé, kommer en
éndring av namnet till MIG—SJKLV i anvéndartabellen automatiskt att
leda till motsvarande findring i tabellen fiver DBA—anvéndare. M.a.o
behover du inte att anropa *DBA—ANVXNDARE for att sétta upp MIG-SJKLV
som 08A 1 detta fall.

5 z E J O I E . . -

Vi onskar definiera databasen EXEMPEL—BAS med MIG*SJKLV som ‘égare'.
dvs. som den DBA-anvéndare. som fir 10v att anvénda DBA—modulen p5
denna databas.

Frén SINTRAN kommer vi in i DBA—modulen genom att skriva

EDBA

och vi uppger anvéndarnamn M-S (forkortning for MIG—SJKLV) och
losenord MI. Vi kommer in p5 databasdefinitionsnivén (med gfl * léngst
ner), och ger kommandot:

*NY-DATABAS EXEMPEL-BAS

Genom detta lémnar vi databasdefinitionsnivén, och kommer ned till
tahelldefinitionsnivén — nivé 2.

Hér miste vi definiera négra datatyper for dataelementen. Vi ger d5
kommandot:

**EQITEEA‘IXEEE

och fir upp en arbetstabell p5 skérmen for ifyllnad:

//yy/

Datatyper

Datatyper : Utskriftsformat Lagringsformat

PERSON—NAMN A(32) TEXT(32)
PENGAR 222 229.00 LONG INTEGER
AVD—NAMN A(20) TEXTtZO)

Vi fyller bara i faltet for typnamn och ett félt till. t ex
lagringsformat. och léter systemet sjélvt vélja vérden for de
resterande tvé filten.

Vi kan nu definiera en tabell, som vi senare kan fréga p5. Denna
tabell vill vi skall vara lik exempeltabellen i avsnitt 4.#.
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Fér att definiera tabellen, ger vi féljande kommando
*NY-TABE L A STA L A

(51) m 1e {B Zf
och vi fér d5 upp skérmbilden, som tidigare beskrivits. och fyller i
den 50m $5:

ANSTALLDA

Elementnamn : Datatyper : Nr.

NAMN PERSON—NAMN 1
CHEF PERSON-NAMN 2
LGN PENGAR 3
AVDELNING AVD—NAMN 4

ANSTALLDA

Nr. Nyckel Kolumnbredd Radléngd

1 P
2 S
3
4 S

Fér Kolumnbredd och Radléngd léter vi systemet vélja vérden.

Sé méste ISAM~filerna definieras. Detta gérs genom att anvénda
kommandot

k*l§EM_E“
//’

Och vi fyller i den tillhérande bilden:

ISAM—filer

Tabellnamn ISAM—id SINTRAN filnamn

ANSTKLLDA AN (ACCESS)ANSTALLD

Nu 5r tabellen "ANSTKLLDA" knuten till ISAM~filerna "ANSTALLDzoATA"
och ANSTALLD:ISAM" hos Sintran—anvéndare ACCESS. Den sistnémnda filen
innehéller alla nycklar. medan den férsta innehéller de data, som vi
lagger ut p5 filen.
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Nu ér filen definierad, men vi miste ocksé definiera. vem som skall f5
rétt att anvénda ACCESS p5 filen. Vi anvénder d5 kommandot **EOITERA—
BEHURIGHET och fyller i foljande arbetstabell:

Anvéndarbehorighet

Anvéndarnamn Skriv. Ny. Uppdatera. Stryk.

MIG—SJALV 3A JA JA JA
ALBERT—VON—NEUMANN JA JA JA NEJ

Anvéhdaren "MIG—SJALV" ger vi fullsténdig behorighet till anvéndning
av ACCESS genom transaktionshantering, medan anvéndaren "ALBERT—VON—
NEUMANN” inte fér lov att stryka data, som ér inlagda i databasen.

Obs. att nu kan kommandona *LISTA-DATABASER och *EDITERA—DATABAS
anvéndas eftersom det nu existerar en databas och en tabell.

Vi 5r férdiga med att definiera en tabell. och gér tillbaka till
SINTRAN genom att ge kommandot EXIT tvé génger.

For att ACCESS skall kunna f5 tag 1 de beskrivningar, vi har byggt,
aktiverar vi DDI—processen genom att ge foljande kommando:

EAPPEND-BATCH 1lDDI-MACHINE:BATC.DDI-MACHINE:SYMB

Om detta ér inlagt som termineringskommando till SINTRAN i filen DBAJ
HELP, slipper vi utfora detta kommando varje géng vi gér ut ur DBAj,
modulen, se avsnitt 2.1. “/h

Nu ér definitionen av databasen férdig, och vi kan kora ACCESS mot
tabellen ANSTALLDA som i exemplen i 'ACCESS Anvéndarhandledning'.

Filerna,arbetsomrédet och ISAM~filerna overléter vi nu till ACCESS
"sfiélvt att upprétta. Vi avslutar vér DEA—session med att logga ut frén
anvéndare DATA~DICTIONARY och kan ev. borja arbeta med ACCESS genom
att logga in igen med vért vanliga anvéndarnamn.

LYCKA TILL MED ACCESS‘!
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Under kérningen av ACCESS anvénder ACCESS ofta uppgifter om databasen
och dina behorigheter. Denna databasbeskrivning. som byggts genom
korning av DBA-modulen. ligger normalt p5 filer hos anvéndare DATA~
DICTIONARY och ér gemensam for alla dem som kor ACCESS.

For att ordna kon av anvéndare, hélls filerna oppna av en sjélvsténdig
process i SINTRAN, DUI—processen. De olika ACCESS—anvéndarna méste
sfinda sina frégor om databasen till denna process via ett intern—
device, och DDI—processen sénder sé upplysningar tillbaka via ett
annat intern—device.

DDI~processen 5r inte négot annat fin ett vanligt nggglam. som aldrig
stannar av sig sjélvt. nér det en géng startats. Programmet finns pé
filen (DATA—DICT)DDI—MACINE:PROG. ,Programmet Kan startas frén en
terminal, men belégger d5 denna sé lénge det gér. Vanligtvis bor det
dérfor startas frén en batch—processor. for inte att binda $5 dyrbara
resurser. Men légg mérke till att inga andra kan anvénda denna
batchprocess nér DDI—processen ér igéng! Informera de andra anvéndarna
av maskinen om att de for all del inte fér légga sig i batch—k6 pé den
batchprocessorn som anvéndare DATA—DICTIONARY ér aktiv pé, dvs. den
processorn som DUI—processen 5r startad pé. Dé kommer de att f5 vénta
'oéndligt' lénge!

En batchprocessor fir upplysningar, om vad som skall goras frén en
fil, som vi kallar processens in-fil. Dessutom miste den ha en ut—fil
for att skriva p5, t ex felmeddelanden. For att starta DDI—processen
anvénds

(DATA—DICT)DDI—MACINEzBATC

som in—fil och

(DATA—DICT)DDI-MACHINE:SYMB

som ufihfil. Den sistnémnda bor vara tom nér vi startar DDI—processen.
Kontrollera med ELI—F1 att den ér uppréttad!

Systemet levereras med foljande in~fil OBI—MACHINEzBATC

EENTER DATA—DICTIONARY,,,32000
E(DATA‘DICTIONARY)DDI~MACHINE:PROG
128
129
CC (DDI PROCESS) CC
E

Forsta raden i denna fil talar om for batchprocessen, att DDI—
processen skall anvénda databasbeskrivningen p5 anvéndaromrédet DATA—
DICTIONARY och att den skall gé sé lénge som mojligt, dvs. 32000
minuter.

Vi méste kanske foréndra denna rad. Generellt har den innehéllet:
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EENTER <31NTRAN—anvéndare),<lésenord>.<ev. projektnr.>. <maxtid fbr
processen)

Nér accounting—systemet inte anvénds pi maskinen, utelémnas projektnr.
dvs. det skall inte sté nigot mellan de tvé sista kommana. Se filen
ovan. dér man ocksé har férutsatt, att det inte ér lésenord fér
Sintran—anvéndaren.

0m accountingsystem anvénds p5 maskinen. kan det vara flera parametrar
i ENTER kommandot 5n ovan némnt. Indra filen p5 motsvarande sétt, $5
att den passar ert system!

P5 rad 2 och 3 skall numren p5 de intern-device som DDI—processsen
anvénder sté. Dessa méste anpassas till de nummer, som 5r tillgéngliga
lokalt. Se beskrivningen av hur ACCESS laddas frén FLOPPY.
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STRYK alt. (D) (D) Stryk—tangenten alt. tvé génger <D>
‘ stryker det {alt dar markéren star.

SKIFT STRYK a1t.(D) (L) SKIFT STRYK—tangenten alt. (D) (L)
stryker hela den linje dar markéren star.

HJKLP alt. (G) Ger den hjalpinformation som fir aktuell
i den situation man befinner sig.

SKRIV alt. <0) Skriver det som star p5 skérmen ut p5 fil.
(Filnamnet efterfrégas).

a alt. (A) Stryker det tecken dar markéren 5r.

EXP alt. (E) Ger méjlighet fér inséttning av tecken
framfér det tecken dar markéren star.
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