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Forord:

PRODUKTEN
Denna manual beskriver Data Dictionary-DEA modulen i
frage— och
transaktionssystemet ACCESS, version E.

Produkten har registrerats med ND*numren:
‘ ND210185E for ND—lOO
ND210529E for ND-SOO

LASAREN
Manualen ar skriven for personer som skall vara
ansvariga for system—

funktionerna i ACCESS frage—system.

FORHANDSKUNSKAPER
Lasaren bop ha baskunskaper om ADB. Hon eller han skall ha
kunskap om
ND operativsystemet SINTRAN III, ISAM—filer och ACCESS—system
et. For
att skapa SIBAS tabeller, ar det ocksa bra att ha en grundla
ggande
kunskap om strukturen pa SIBAS databas.

MANUALEN
Manualen beskriver DBA—programmet i ACCESS. Den inneha
ller information
som behovs for att underhalla ACCESS-systemet. Det ar mera
en referens
manual an en handbok som skall lasas fran borjan till
slut.

FDRANDRING I PRODUKTEN OCH MANUALEN
o ACCESS kan nu anvanda anvandarnamn som tas frén User
Environment
eller SINTRAN for att kontrollera om Du har ratta att
kora ACCESS
(se sidan 17). Du far inte langre fragan om anvandarnamn
och
losenord nar Du startar ACCESS.

o Ejarrfiler kan nu anvandas.

u Felmeddelanden fran SINTRAN, SIBAS och BCD (Binary Coded
Decimal)
skrivs ut som text (tagna frén UE-fel biblioteket) och ar inte
bara ett hummer (se sidan 62 och 65) n
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0 Namnen pa kommandofilerna har andrats frén ACCESS—HELP—XX1TEXT
till ACCESS—XX—EzﬂELP och frén DBA-HELP—XX:TEXT till DBA—XX-EzHELP
(dar xx ar spréksuffixet). Namnet pa ACCESS INIT filen har andrats
till ACCESS-XX-ElIT.

o ACCESS hamtar anvandarens sprékkod fran UE—anvandarprofil och
laser korrekt sprakversion av filen ACCESS—xx-EzHELP eller ACCESS-

XX~E21NIT (se sidan 61).

o Om Du ar inloggad via User Environment, kontrollerar ACCESS om
anvandaren har ratt att gora SlNTRAN«kommandon.

0 En ny rad har lagts till i ACCESS—XX-EzﬂELP filen som innehaller

sprakkoden (se sidan 61 och 62).

o ACCESS anvander nu SIBAS HEADINCS for ACCESS—tabellens namn och

ACCESS itemnamnen vid kopiering fran SIBAS databeskrivning. Alla
datatyper kopieras ocksa (se sidan 37).

Foljande kommandon har andrats:

Gammalt kommandonamn

Andrat

*SKAPA-TABELLER (frén ACCESS)

Andrat till REDIGERA-TABELL

*ACCESS~ANVANDARE

Funktionen ar andrad (se sidan 17)

**KOPIERA-REALM

och

Kopierar nu SIBAS HEADINGS och

**KOPIERA—DATABAS

alla datatyper (se sidan 37)

Alla storre andringar har markerats med ett vertikalt streck i
marginalen. Handboken innehaller en bilaga som forklarar speciella
felsituationer. Se ocksa forordet for ACCESS anvandarhandbok.

ANDRA AKTUELLA HANDBUCKER

ACCESS Anvandarhandbok
SINTRAN III Reference Manual
SINTRAN III Timesharing/Batch Guide

ND—60.153
ND—60.l28
ND—60.l32

ISAM User Guide
SIBAS II User Manual

ND—60.lO8
ND—60.127

SIBAS—II Operators's Manual

ND—30.009
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1 ACCESS OCH DBA—PROGRAMMET

1.1 lntroduktion
ACCESS ar ett system for anvandare med liten eller ingen
erfarenhet av
datorer som vill kunna behandla stora mangder information.
ACCESS
hamtar sjalv en beskrivning av den information,

som skall behandlas.

Detta gors med hjalp av en process kallad Data Dictionary
(DDI).
Beskrivningarna lagras pa ISAM-filer (DDI filer) se sida
7. Dessa

filer finns normalt under anvandare DATA~DICTIONA
RY, men kan ocksé
finnas under en annan anvandare, se sida 8. I foljand
e fall,
férutsatts att processen DDI kors under anvandare DATA~DI
CTIONARY,

vilket betyder att filerna ocksa maste finnas under denna
anvandare.
DDI processen ar implementerad som en batch-process.

DDI systemet ar

kopplat till en batch-process i SINTRAN. Detta betyder
att den inte
upptar en terminal. Om en terminal kan reserveras fér DDI~pro
cessen,
behover Du inte anvanda batch~process, se bilaga A. Process
en maste
vara aktiv nar ACCESS kors. Den ger ACCESS en fullstandig
beskrivning
av datastrukturen systemet arbetar med.

Vi behover ocksa ett hjalpmedel fer att skapa systemet for
anvandaren,
dvs skapa nya beskrivningar och andra gamla. Detta ar DBA,
Data gas

Administratoren,

som beskrivs i denna manual.

Bara en person som definierats som DEA-anvandare har tillgan
g till
DBA~programmet.
DBA—programmet som beskrivs i denna handbok ar skapat
for att ge
ACCESS den information som behévs under det dagliga
arbetet. DBA~
programmet anvands for att skapa databaser och anvand
are, och for att
andra dem och stryka dem nar de inte langre behovs.
ACCESS ar beroende
av en korrekt beskrivning pa datastrukturen och svarst
iden ar beroende

av hgr dina data ar strukturerade.

1.2 En bversikt ﬁver ACCESS och DBA
En ACCESS—anvandare kan ha tillgang till en eller
flera databaser. En
databas ar en samling tabeller som kan vara flat filer,
ISAMefiler
eller SIBAS-realmer. En SIBAS-process méste koras
om Du vill ha
tillgang till en SIBAS databas.

Beskrivningen av ACCESS databasen finns 1 en
samling filer som
automatiskt skapas av DBA—programmet. Dessa filer
tillhor anvandaren
DATA—DICTIONARY eller samma anvandare som
DDI—processen kors under.
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Fig.

1. En oversikt over ACCESS och DBA
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2 DBA I SINTRAN

2.1 DDI filer
ACCESS behover bland annat information om datastrukturen, anvandaren
och rattigheter. Detta kallas Data Dictionary Information och har
lagrats pa 14 SINTRAN—filer. Dessa ar fOljande:

DATABASE

(:DATA och :ISAM)

TABLE

(:DATA och

ATTRIBUTE
GROUP~SET

(:DATA och :ISAM)
(:DATA och :ISAM)

TYPE

USER

(:DATA och
(:DATA och

ACCESS

(:DATA och :ISAM)

:ISAM)

:ISAM)
:ISAM)

Vanligen finns dessa under SINTRAN~anvandaren DATA~DICTIONARY.

2.2 DDI processen
DDI—processen anvander DDI-filerna for att forse ACCESS med
beskrivningar pa datastrukturen, Data Dictionary. Nar ACCESS ska
anvandas maste denna process vara aktiv. Du kan inte starta ACCESS om
DDI processen ar passiv.

pa samma satt sé kan inte DBA modulen som anvands for att andra Data
Dictionary oppna DDI—filerna om DDI processen an aktiv. Innan du
startar DBA sé méste Du stoppa DDI processen.

Kommunikationen mellan DDI processen och ACCESS gar via tva internal
device i SINTRAN. Enheterna ar reserverade fran en batch process som
startas genom att anvanda tva filer:
ACCESS-DDlzBATC
ACCESS—DDlzLOG

som batch indatafil
som batch utdatafil

For mer information om batch—processen se bilaga A.
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2.2 1 DDI och SINTRAN
Innehallet i batch indatafilen (ACCESS—DDI:BATC) ar viktigt av tvé
orsaker:

o Forsta raden bestammer frén vilken SINTRAN—anvandare DDI processen
skall koras. DDI filerna méste finnas under samma anvandare.

a De tredje och fjarde raderna bestammer vilka internal device som
DDI processen skall anvanda.

Var klar over att om innehéllet i filen ACCESS—DDI:BATC ar fel sa kan
Du starta fel DDI process fran fel SINTRAN—anvandare som arbetar mot
fel DDI filer och kommunicerar med fel enhet.

2.2.2 Att anvénda flera an en DDI process
Om Du vill anvanda en oberoende Data Dictionary 3a kan du anvanda
en
annan uppsattning av DDI filer under en annan SINTRAN—anvandare.

En oberoende databasbeskrivning tillater dig att utveckla databasen
utan att det dagliga arbetet berors. Det gor det ocksa mojligt for
nyborjare att testa och experimentera utan att rora den ”riktiga"
korningen av programmet under DATA—DICTIONARY. Den kan ocksa anvanda
s
for att fysiskt separera tva olika utseenden av samma data.

For att fa en oberoende databasbeskrivning sa méste Du gora foljand
e
innan Du startar DDI processen. Kopiera filerna:

(DATA-DICTIONARY)ACCESS~DDI:BATC
(DATA-DICTIONARY)ACC-DDI—STOP:MODE
frén anvandare DATA—DICTIONARY till den anvandare dar Du vill
att DDI
filerna skall finnas. Ersatt namnet DATA-DICTIONARY pa forsta
raden pa

ACCESS—DDlzBATC med namnet pa den SINTRAN—anvandare Du ar inlogga
d pa
nar Du skall kora DBA—programmet. Andra ocksé numren pa de
internal
device som skall anvandas av processen i filerna ACCESS—
DDlzBATC och
ACC~DDI—STOP:MODE.

Du skall nu starta tvé DDI processer pa tva olika batch
processorer.
De tva processerna méste anvanda olika internal device,
och varje
maste ha en egen kopia av indata och utdatafilerna i APPEND—
BATCH—
kommandot som beskrivs i sektion 2.2.3. (Jamfor denna
med beskriv—
ningen pa hur ACCESS laddas i SINTRAN frén en diskett).
Varje kopia pa
indatafilen har en egen SINTRAN—anvandare pa forsta raden.
Om Du vill anvanda tva olika DDI processer sé kan situati
onen
illustreras enligt nedan.
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«~—~las enhetsnumret

————

ACCESS-SW~E:HELP
eller
ACCESS-SW~E:INIT

eller -———~————~——1

o

c

o

DDI process 1

SINTRAN anv.
DDI filer

D

B

o

H— Internal devices

DDI process 2

l

SINTRAN anv.
DDI filer

A

D

B

2

A

For information om filerna ACCESS—SW—EzHELP och ACCESS—SW-ElIT se
sidan 59.

2.2.3 Starta DDI processen
For att se om DDI processen ar aktiv eller passiv ge SINTRANkommandot:

@LIST—BATCH-PROCESSFJ

Om anvandare DATA—DICTIONARY ar inloggad sé ar DDI processen aktiv. Om
inte sé startar Du DDI processen genom att ge kommandot:

@APPEND“BATCH,<bat:chno>,(DA—DIG)ACCESS-DDI:BATC.(DA-DICHXCC-DDI:LOG+——l

De tvé sista parametrarna ar indata och utdatafiler for batch
processen.

Du kan aven fa DDI-processen att automatiskt startas mar Du gar ut
ur
DBA—programmet. Du gor detta genom att ersatta rad 3 i filen (DATA—
DIC)DBA-SW—E:HELP med kommandot beskrivet ovan, men utan "@". (Du
kan
anvanda NOTIS—WP, men se till att Du inte lagger till eller stryker
nagra rader i filen, Du skall bara skriva over rad 3) a
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”APP—..." meste pleceres lengst till venster, och kommendot meste

rymmes pé de 59 forste positionerne pe reden.

ACCESS programmet er beroende av sver frén DDI processen for ett
fungere Se DDI méste vere ektiv ner ACCESS envends.

Ytterligere information om betch—systemet finns i SINTRAN III

Timeshering/Betch Guide, ND—60.l32. Se ockse bilege A.

2.2.4 Stoppa DDI processen
Systemet innehéller en mode—fil som stopper DDI-processen. Filen heter
ACCESS—DDI—STOPzMODE. Den inneheller numren for de internal device som
envends ev processen. Desse hummer méste motsvere numren som givits i
batch indetefilen ACCESS—DDlzBATC.
Ge kommendot:

@MODE ACCESS—DDI—STOP:MODE+—J

fren SINTRAN—envenderen som her den aktuelle DDI filen for processen
(och fren den envendere der DDI processen kors)

OBS!
Innen Du stopper DDI processen Se méste Du vere sﬁker pé ett ingen
envender ACCESS. Om Du stopper processen ner negon kor ACCESS Se
kommer ACCESS ett stoppas ner den forsoker kommunicere med DDI.

For ett se om négon envender ACCESS ge SINTRAN-kommendot:

@TERMINAL—STATISTICSFJ

Se om Du ken se en forkortning "ACCESS".

2.3 Starta DBA-programmet
DBA-progremmet envends for ett redigere informetionen 1 Data
Dictionary—filerne. Progremmet envender elltid DDI filerne pé ektuell
SINTRAN~envendere.

FOP ett sterte DBA, logge in som envendere DATA-DICTIONARY der

beskrivningen pé detebesen finns. Om Du vill redigere DDI filerne

negon ennenstans logge de in som den envendere d5r de ektuelle DDI

filerne finns. DBA progremmet péverker bare DDI-filern som finns under
den SINTRANeenvendaren der Du starter DBA. Om DBA inte hitter DDI
filerne sé skepes de automatiskt.

Norsk Dete ND-30.022.4 SW
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Eftersom DDI processen reserverar DDI filerna sa maste den stoppas for

att frigora filerna nar DBA—programmet skall anvanda dem.

Du ar nu klar att ga in i DBA-programmet. Ge kommandot:

@DBAPJ
DBA kommer fraga efter anvandaridentifikation for att forsakra Sig om
att Du har rattighet att kora DBA-programmet och andra Data Dictionary
informationen. Bara DBA—anvandare har ratt att starta DBA. Se sektion
2.5.
Om Du startar med en tom DDI fil (t ex om Du vill skapa en oberoende
databas som beskrivits pa sidan 8) kommer DEA inte att fréga om din
identifikation den forsta gangen. Du kommer direkt in i anvandar—
beskrivningen dar an sa lange den enda anvandaren definierats ar den
Du loggade in som. Andra denna anvandare till onskat anvandarnamn och
ge arbetsomrade och losenord (se sidan l7). Det nya anvandarnamnet
kommer automatiskt att registreras som DBA-anvandare.

Nar Du lamnat DBA—programmet sa kan ACCESS koras igen. For uppstart av
en ny ACCESS—session sa maste DDI procesesn vara aktiv (se section
2.2.3).

2.A Start av ACCESS
ACCESS anvander filerna ACCESS~SW—E:HELP (eller ACCESS—SW—E:INIT) for
att veta var den skall hitta Data Dictionary informationen. ACCESS
laser raderna 3 och 4 i denna fil for att hitta internal device som
skall anvandas vid kommunicering med DDI processen.
Det kan finnas olika sprakversioner pa filerna och de kan finnas pa
olika SINTRAN—anvandare. Se sidan 59 for detaljerad information om hur
ACCESS skapar dessa filer.

2.5 Anvéndarkonceptet i systemet
ACCESS transaktionssystemet har tva kategorier av anvandare:

l. Anvandare som har ratt att kora ACCESS
2.

Anvandare som har ratt att kora ACCESS och DBA

Nar Du forsoker att ga in i ACCESS sa kontrollerar systemet att Du
definierats som ACCESS anvandare. Detta gore genom att jamfora ditt UE
anvandarnamn (eller om Du inte anvander UE (User Environment) ditt
SINTRAN—anvandarnamn) med definitionerna pa ACCESS-anvandare.
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Nar Du startar DBA-programmet sa far Du fragan om anvandarnamn. Detta
gors for att skydda DBA-modulen. Du far kora DBA bara om Du har
definierats som DBA-anvandare. Standard DBA—anvandarnamn ar namnet Du
anvander i UE (eller SINTRAN—anvandarnamnet). Om Du har ett losenord
sé frégar systemet efter det ocksa.

ACCESS- och DBA—anvandare skapas i DBA-programmet och dar satts
rattigheter till databaser och filer upp av DBA—anvandaren. Varje

ACCESS/DEA anvandare har ett arbetsomréde, som bestér av fem SINTRAN—
filer. Detta arbetsomrade maste definieras for varje anvandare.

Endast eg ACCESS anvandare kan anvanda samma arbetsomrade (filer)
samtidigt, men flera personer (terminaler) kan vara inloggade i
SINTRAN under samma SINTRAN—anvandarnamn. Forhallandet mellan SINTRANanvandare och arbetsomréden forklaras pa sidan 17.

2.6 Att ge flera anvéndare tillgéng till samma databas
Alla anvandare som skall lagga till, andra eller stryka information 1
en databas (ISAM eller Flat fil) maste ha skrivrattighet till filerna
dar informationen skall lagras. SINTRAN—anvandare har av sakerhetsskal
inte rattighet att skriva pa andra anvandares filer. Av samma skal har
en anvandare av ACCESS normalt inte rattighet att skriva pa en
databas-fil som tillhor anvandaren dar den centrala databasen ar
placerad. Lat oss saga att anvandaren som ager databasen ar en
anvandare som skapats speciellt for detta andamal och som kallas
DATABAS.

Situationen kan beskrivas enligt nedan:

Anv. DATABAS

Anv.ANVANDARE—l
Lasa

centrala
databas-

ACCESS

filer

Skriva

Detta problem kan kringgas pa olika satt:
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1) Alla anvandare av databasen kan definieras som "friends"
till
anvandaren som ager databasen. Detta ar dock begransat
till atta
anvandare,

eftersom detta ar max antalet av "friends" som tillats
.

2) Andras rattigheter (public access) fér databas-filern
a kan sattas
till RWA. Fer att gbra det enklare att skapa nya tabelle
r, kan
"default public access" fer anvandaren som ager databasen
ocksé
sattas till RWA.

Detta problem uppstar inte om Du anvander SlBAS-databas.

2.7 Kommandon
DBA programmet har tvé nivéer. Niva l kallas fer Startniva
och niva
tvé far Tabelldefinitionsniva. Kommandon ges i kommandopositi
onen som

ar utmarkt med * eller ** nederst pa skarmen.

Antalet asterisker visar vilken niva Du befinner Dig pa:

*
**

a
a

Startnivé
Tabelldefinitionsnivé

Alla kommandon i DBA kan férkortas pa samma satt som i SINTRAN
. Detta
betyder att *R-TA 5r tillrackligt fer att skilja kommandot REDIGERA
—
TABELL fran kommandot *REDIGERA—DATATYPER. Blanka fbre ett
kommandonamn ar inte tillétet.

Ett kommando avbryts genom att trycka pa "HEMMA”—tangentenz

C9
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3.1 Hur Du definierar ACCESS—anvéndare

3.1.1 Frén DBA
Ge kommandot:

*ACCESS~ANVANDARE«J

Fbljande bild kommer att visas pa skarmen:

ACCESS Systemanvandare
ACCESS anvandarnamn

Lésenord Arbetsomrade

ACCESS—anvandarnamn

ACCESS-anvandarnamnet visas i den férsta kolumnen.

och nya anvandare

skrivs in i slutet pa listan. Eftersom ACCESS inte frégar efter
anvandarnamnet vid uppstart sa maste namnet Du ger har fer
vanlig
ACCESS—anvandare motsvara UE—anvandarnamnet (eller SINTRAN~
anvandarnamnet) i ditt system. Fér DBA anvandare sé kan
Du ge andra
namn men det rekommenderar vi inte eftersom denna anvand
are dé inte

tilléts att anvanda ACCESS aven om ham/hon definierats som ACCESS
-

anvandare. Anvandare kan strykas med tangenterna SKIFT
+ STRYK pa en
NOTIS-terminal (eller CTRL+D CTRL+L).

Om Du startar med en tom DDI—fil sé kommer listan att innehé
lla ditt
eget UE-anvandarnamn eller SINTRAN—anvandarnamn.
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Lbsenord

Fbr att fé ett sékert DEA—system, bbr varje anvéndare ha
ett hemligt
lésenord, vilket visas i denna kolumn. DBA-anvéndare har
tillételse
att se, andra, stryka och skapa nya lésenord. Vanliga ACCESS
—anvéndare
har inget lbsenord. En DBA—anvéndare an inte tilléten
att se eller
andra en annan DBA—anvéndares lésenord. Bare ditt eget
lbsenord visas
i denna kolumn.

Arbetsomrége
Varje anvéndare méste ha fem filer som ACCESS kan anvénda
som
temporért arbetsomréde.

ACCESS skapar dessa filer automatiskt, men deras namn
méste
specificeras i kolumnen "arbetsomréde". Om arbetsomrédet
fér en
anvéndare specificerats som "WORKAREA" kommer ACCESS
att skapa
fbljande fem filer:

WORKAREA:DATA
WORKAREA:SORT
WORKAREA28YSI
WORKAREA:SYSZ
WORKAREA:SYS3
Du kan ocksé specificera under vilken SINTRAN~anvé
ndare Du Vill att

arbetsomrédet skall finnas t ex (ANVANDARE—l)WORKAREA i
denna kolumn

Obs, endast en terminal kan anvénda arbetsomrédet
samtidigt. Om Du
vill ha flera anvandare som kbr ACCESS samtidigt sé
méste Du ge
individuella arbetsomréden till alla anvéndare.

3.1.2 Frén ACCESS
Du kan skapa en ny anvandare frén ACCESS med komma
ndot SKAPA—ANVANDARE
(pé Startnivén).

Anropssekvensen er:

*SKAPA—ANVANDARE <anvéndarnamn> (ACCESS arbets
omréde>eJ

Om anvéndaren redan finns,

kan hans/hennes arbetsomréde éndras.
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3.2 Hur Du definierar DBA—anvéndare
DBA~anvandare ar speciella anvandare i ACCESS—systemet, som tillléts
skapa nya databaser, stryka gamla data och andra befintliga
beskrivningar pa filer som tillhor hans/hennes databas.

For att definiera en ACCESS—anvandare som en DEA-anvandare, ge
kommandot:

*DBA—ANVANDAREFJ

Foljande bild visas pa skarmen:

Databas—administrator
DBAeanvandare

I kolumnen skrivs de ACCESS—anvandares namn in som skall bli DBA—
anvandare. Tryck pa HJALP—tangenten for att fa en lista pa alla
definierade anvandare.

Observera att Du inte kan redigera/stryka information om andra DBA—
anvandare,

enbart ditt eget.

3.3 Hur Du skapar dataelementen
For att den vanliga ACCESS—anvandaren inte skall behova bekymra Sig
om
detaljer vid lagring och lasning, skapas dessa en gang for alla 1 DBA—
programmet.

Alla dataelement har en typ. Denna beskriver hur dataelementen skall
lagras, men den begransar ocksa anvandandet av elementen. Dataelem
ent
av samma typ kan representera varandra, "byta plats".

Det finns ett speciellt kommando for att definiera typen pa ett
dataelement. Ge kommandot:
*REDIGERA~DATATYPERPJ
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Fdljande bild visas pa skarmen:

Datatyper

Datatypsnamn

Utskriftsformat

Lagringsformat

Varje datatyp méste fa ett namn som senare kommer att refereras till i
tabell—beskrivningen.

Det ar tillréckligt att fylla i falten "Datatypsnamn" och
”Lagringsformat". Utskriftformat, som visar hur data kommer att

skrivas ut pa Skarmen i frégeresultatet kommer att fyllas i
automatiskt.

3.3.1 Hur Du specificerar lagringsformatet
Lagringsformat, eller "Internt format”, definierar pa vilket satt data
skall lagras. Det begransar ocksé anvandningssattet.
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Foijande tabell visar alla tillétna lagringsformat:

Lagringsformat

Mojlig aritmetik

TEXT (n)

NEJ

NUMERIC TEXT (n)

JA

Storlek pa dataelementet

n bytes (max 2OU8)
precision

n bytes

18 siffror
INTEGERZ

JA (Min/max Varde:
~32768 till 32767)

2 bytes/l6 bits

INTEGER4

JA

4 bytes/32 bits

(Min/max Varde:

—2 1&7 483 648 till
+2 147 483 647)
REAL4

JA

— Precision

4 bytes/32 bits

6 siffror
EEAL6

JA

- Precision

6 bytes/H8 bits

8 siffror
REAL8

JA

Precision

8 bytes/6H bits

l6 siffror
BCD (n,m) eller

JA

PACKED DECIMAL (n,m)
SIGNED
UNSIGNED

Precision

(n + m + 2)/2 bytes

18 siffror

T

UNPACKED DECIMAL (n, m)
SIGNED
UNSIGNED

T

EMBEDDED
SEPARATE

T

TRAILING
LEADING

T

JA

Precision
upp till 18
siffror

n + m,

utom

SIGNED

SEPARATE som
ger n + m + 1

* Valet mellan REALM och REAL6 beror pa den typ av ND—lOO CPU
som

anvands. Om Du skriver bara REAL, kommer DBA—programm
et att valja

korrekt format.

T Standard ar SIGNED, EMBEDDED, TRAILING

Relativt oerfarna DBA~anvandare som vill definiera
sina egna tabeller
behbver vanligtvis bara lagringstyperna TEXT och NUMERI
SK TEXT. Se
beskrivning pa ACCESS—kommandona (sidan 40) for mer
detaljerad
beskrivning av dessa typer (i ACCESS kallade CHARAC
TER och NUMERIC).
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Om datatypen skall anvands i SIBAS item-definition maste storleken pa
dataelementet vara identiskt med langden (LENGTH), som denna ar
definierad i SIBAS~DRL. Observera att LENGTH i SIBAS-DRL ﬁr specifi—
cerad som antal 2~bytes ord. SIBAS—typ som valts i DRL har ingen
betydelse.

Exempel: vi har en 48—bit floating point ND—lOO CPU, och "nol" och
"n02" ar definierade har med lagringsformat REAL. Dessa kan vara
definierade i SIB»DRL som:
NEW ITEM (realm namn> nol TYPE integer

START 1 LENGTH 3

NEW ITEM (realm namn) n02 TYPE character START 4 LENGTH 3

Observera att lagringsformatet i ACCESS waste vara identiskt med det
som ar definierat for databasen (och som andra anvandare anvander nar
data lagras). ACCESS Satter inte paritetsbitar i typerna TEXT och
CHARACTER.

Om Du bara skriver REAL, kommer DBA att valja mellan REALM och REAL6,
beroende pa CPU.

Om Du vill anvanda samma databas pa bade en ND—lOO och en ND—SOO,

skall REAL8 anvandas.
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3.3.2 Motsvarighet med COBOL data—beskrivning
Féljande tabell visar lagringsformatet som anvands i DBA-programmet
och motsvarande COBOL~data~beskrivning. Den ér uppréttad fbr att
fdrenkla definieringen av tabeller mot data som genererats av ett
COBOL—program.

Lagringsformat

COBOL 100

COBOL 500

TEXT (n)

PIC X(n)

PIC X(n)

NUMERIC TEXT (n)

INTEGERZ

COMP—1

INTEGER4

COMP—1 PIC 9(n)
dér
n >= 5

COMP—1

REALM

COMP-2
pé
32 bit CPU

COMP—2
PIC S9(n)V9(m)
dér
n + m <=

REAL6

COMP-2
pé
48 bit CPU

COMP—2
PIC S9(n)V9(m)
dér
n + m >=

COMP—3
PIC 9(n)V9(m)

COMP—3
PIC 9(n)V9(m)

PIC S9(n)V9(m)
PIC 9(n)V9(m)

PIC S9(n)V9(m)
PIC 9(n)V9(m)

PIC S9(n)V9(m)
PIC 9(n)V9(m)

PIC S9(n)V9(m)
PIC 9(n)V9(m)

REAL8

BCD (n,m) eller
PACKED DECIMAL (n,m)

SIGNED
UNSIGNED

UNPACKED DECIMAL (n,m)
SIGNED
UNSIGNED

3,343 Reserverade datatypsnamn
I Data Dictionary ér vissa datatypnamn reserverade far ACCESSS
anvéndning. De Skapas om en tabell definieras frén ACCESS,
eller om
kommandot KOPIERA—REALMS anvénds i DBA-programmet.
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Reserverade datatypsnamn ﬁr:

INTEGER-(n)
REAL—<n>
BCD-<n>-<m>
NUMERIC—(n)
CHARACTER-(n)
FILLER-(n)

3.5 Hur Du tar reda pé var en datatyp anvénds
Far att fé information om anvéndandet av datatyper som ér definierade
ge kommandot:

*VAR—ANVANDS~DATATYP <typnamn>vJ
Det ér ofta bra att veta om en datatyp anvénds éverhuvudtaget; om
inte, dé kan datatyp—beskrivningen strykas. Det kan ocksé vara bra att
veta var en datatyp anvénds om Du vill definiera en ny typ, och
anvénda den 1 en definierad tabell dér den nya datatypen har samma
lagringsformat som den gamla. Det kan ocksé vara anvéndbart att
jémfbra datatyper som har néstan like lagringsformat, fér att se om

négon av dem ér bverflédig.

Du kan inte stryka en datatyp som anvénds.

3.5 Odefinierade—datatyper
Fér att f5 en lista pé alla datatyper som har anvénts i ”*REDIGERA—
TABELL" kommandot, men énnu inte definierats med kommandot "*REDIGERA—
DATATYPER", anvénd kommandot:

*ODEFINIERADE—DATATYPERkJ
Om Du, till exempel, har stavat fel pé en datatyp i en tabell (”MIN~
TABBELL”), kommer detta att visas. Du fér inte anvénda en tabell som
innehéller odefinierade datatyper, eftersom resultatet kommer att bli
felaktigt.
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3.6 Hur Du definierar en ny databas

3.6.1 Frén DBA
En databas ar ett samlingsbegrepp for en grupp tabeller som kan
vara
realmer 1 en SIBASvdatabas, indexerade ISAM‘filer eller sa kallade
flat filer utan soknycklar. Posterna i filerna maste ha en fast langd.
Varje dataelement maste ha samma langd och placering i varje post
i
tabellen. Vid anvandandet av DBA-programmet kan varje anvandare ha
tillgang till en sadan databas. Databas—beskrivning maste innehalla
information om hur dina data an lagrade, vem som har tillgang till
databasen och hur informationen i databasen presenteras for
anvandaren.

En ny ACCESS databas kan skapas genom att ge foljande kommando (om
databasen skall innehalla SIBAS—tabeller, av det enklare att anvanda
kommandot VISA—DATABASER som ar beskrivet nedan):

*SKAPA—DATABAS<'—J

DBA fragar efter namnet pa den nya databasen:

Databas namn:SVENSK—DATABAS

Alternativt, kan Du ge databasnamnet tillsammans med kommandot:

*SKAPA-DATABAS SVENSK—DATABAS

Det ACCESS~anVandarnamn Du gav nar Du borjade arbeta med DBA kommer
att registreras som agare till denna databas. Detta namn kan sedan

forandras med kommandot VISA—DATABASER (beskrivs nedan).

Denna databas kan ha tabeller av olika slag: SIBAS, ISAM och FLAT.

Informationen/data Du specificerade i DBA—programmet under anvanda
re

DATA—DICTIONARY lagras i filer i detta anvandaromréde,

inte till SIBAS—databasen eller till filsystemet.

och flyttas

Kommandot *SKAPA—DATABAS gor att systemet gar fran startniva till
tabelldefinitionsnivan.
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Om databasen innehaller SIBAS-tabeller, ar det battre att skapa
den
med kommandot VISA—DATABASER. En tabell enligt nedan visas
dé pa
skarmen:

Skapa databaser

Databasnamn

SIBAS namn SIBAS nr SIBAS losenord Skapad av

SVENSK-DATABAS

O

ACCESS

Nya ACCESS-databaser kan skapas genom att de skrivs till i
denna
tabell.

Databasnamn ar namnet pé ACCESS—databasen.

SIBAS namn ar namnet pa SIBAS—databasen som kan anvandas i
denna

ACCESS-databas.

Realmer fran denna SIBAS-databas kan definieras som

tabeller i ACCESS—databasen. Bara en SIBASedatabas kan anvanda
s i
varje ACCESS-databas.
SgBAS nr ar numret pa den SIBAS—process som kontrollerar SIBAS—
databasen.

SIBAS losenord ar losenordet pa databasniva i SIBAS—database
n.

Skapad av ar den DBA-anvandare som skapat ACCESS-databasen.
Med andra
0rd, skriv ditt DBA—anvandarnamn.

3.6.2 Frén ACCESS
Kommandot SKAPA-DATABASER (beskrivet i foregaende sektion) kan
ocksé
ges pa startnivan i ACCESS. Den anvands pa exakt samma satt som
1 DBA.

3.7 Hur Du kan fé en lista pé tillgéngliga databaser
En lista pa tillgangliga databaser i systemet kan fés
med kommandot:

*VISA-DATABASERrJ

Namnet pa alla databaser visas pa skarmen, tillsammans
med viss

information som bara ar relevant nar SIBAS—tabe
ller anvands. Denna

information beskrivs ovan (sektion 3.6.1)
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3.8 Hur Du stryker en databas
En databas-beskrivning stryks fran ACCESS-systemet genom
att ge
kommandot:

"‘STRYK~-DATABAS¢-J

féljt av namnet pa databasen. Om namnet inte ges kommer
systemet att
fréga efter namnet pa samma satt som i kommandot *SKAPA
-DATABAS.

Fbr att detta kommando skall fungera kraver systemet att den
DBA som
ger kommandot ocksa ar ansvarig far databasen, alltsa "agare"
till
databasen.

De data-filer som ar definierade som tillhbrande denna databas
berérs
inte av detta kommando,

men om de skall anvandas igen,

omdefinieras i DBA—programmet.

méste de

3.9 Andringar 1 en databas-beskrivning
Oftare vill man andra i en databas-beskrivning an man vill skapa
en ny
beskrivning. Detta kan gbras med kommandot:

*REDIGERA~DATABAS~J

Namnet pa databasen ges direkt efter kommandot, eller som
svar pa

fragan som stalls av systemet.

Beskrivningen pa databasen lases da in och system gar ned
till

tabelldefinitionsnivan (nivé 2)

Bara agaren till databasen kan redigera databas—beskrivninge
n.

3.10 Avslutning av DBA startnivé
Fbr att avsluta DBA-programmet fran startnivan tryck pa

SLUT

eller ge kommandot:

*SLUTG-J
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4 TABELLDEFINITIONSNIVAN
Tabelldefinitionsnivén (nivé 2) ar till fér att skapa, redigera och
stryka tabeller eller beskrivningar pé filer. Du gér till denna nivé
genom kommandot

*SKAPA—DATABAS«J
eller
*REDIGERA-DATABASkJ

Arbete pé denna nivé kréver att béde anvéndaren och databasen ér
definierade.

A.1 Hur Du specificerar anvéndares tillgéng till databaser
Innan en anvéndare kan stélla frégor till en databas,

méste ham/hon

ges tillgéng till databasen. Bara DBA-anvéndaren som skapat databasen
(med kommandot SKAPA—DATABAS eller VISA—DATABASER) kan ge andra
anvéndare tillgéng. Detta gérs med kommandot:

**REDIGERA~ANVANDAREFJ

Databasen har redan definierats pé startnivé, sé systemet kréver inte
databasnamnet hér. Féljande bild visas pé skérmen:

Anvéndarbehbrighet
Anvéndarnamn

Skriv.

Ny.

Uppdatera. Stryk.

I kolumnen anvéndarnamn skriver Du in namnet pé ACCESS—anvéndaren som
Du vill ge tillgéng till databasen. (Tryck pé HJALP—tangenten fer att
fé en lista pé definierade anvéndare.) I kolumnerna under varje
ACCESS—kommando skriver Du Ja eller Nej beroende pé om Du vill att
denna anvéndare skall ha rétt att anvénda detta kommando. Observera
att blank ar identiskt med Nej, men égaren av databasen har
obegrénsade réttigheter.
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4.1.1 Hur Du specificerar behﬁrighet frén ACCESS
Kommandot REDIGERA—ANVANDARE pé startnivé i ACCESS fungerar pé samma
sétt som DBA-kommandot som beskrivits ovan, men det tillléter dig
inte att se de tidigare definierade rattigheterna.

Kommandot ges enligt:
*REDIGERA--ANVANDARE‘-J

Om anvéndaren redan har tillgéng till databasen, kommer anvéndarbehorigheten att andras.

Du ger behorighet genom att svara JA eller NEJ, pé foljande frégor:

Utskrift tillétet.
Inséttning av nya poster ér tillétet.
Uppdatering av poster ér tillétet.
Strykning av poster ér tillétet.

4.2 Hur Du definierar dataelement i tabeller
Typen for alla dataelement méste definieras med kommandot

"‘“REDIGERA-—DATATYPER¢—J

Detta kommando beskrivs i detalj i kapitel 3.3. Det kan anvéndas
antingen fore eller efter att tabellen har definierats.

4.3 Hur Du definierar och redigerar tabeller
En ny tabell skapas med kommandot:

**SKAPA—TABELL«~J

DBA—programmet frégar efter tabellnamn, och sedan efter tabelltyp.
Feljande tabelltyper finns:

ISAM: soknycklar kan specificeras

FLAT: inga soknycklar tillétna
SIBAS: en SIBAS DBMS realm
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For att redigera en tabell som redan finns, anvand kommandot:

**REDIGERA-TABELL«J

I detta fall kommer DBA att enbart fraga efter tabellnamn.

Med béda dessa kommandon, visas foljande bild pa skarmen med tomma
kolumner:

(Namn pa tabellen>

Namn pa dataelement

Datatyp

Nummer

Sok

Du kan nu fylla i informationen och beskriva de dataelement som ar
anvanda i tabellen. Tabellen kommer senare att identifieras genom
tabellnamnet.
Namnet som ges till varje dataelement i din tabell visas som
kolumnnamn nar Du senare anvander ACCESS for att definiera och utfdra

frégor mot tabellen.
Faltet "Datatyp" fylls ut med namnen pa de datatyper Du har definierat
med kommandot REDIGERA—DATATYPER.

Faltet "Nummer" fylls i med ett tal, for att indikera i vilkeh ordning
som dataelementen skall visas senare i arbetstabellen och
resultattabellen.

Detta falt kan lamnas blankt,

det kommer att fyllas

i automatiskt av systemet.

Tabellen ovanfor an den vanstra delen av tabellbilden som anvands f6r
att skapa och redigera tabeller. Efter hand som Du fyller i falten
flyttar fonstret Sig mot hoger och visar resteh av bilden:

(Namn pa tabellen)
Nummer

soknyckel

Kolumnbredd

Radiangd

&.3.1 Sﬁknycklar i ISAM-tabeller
Soknycklar i ISAM-tabeller kan vara endera PRIMAR eller SEKUNDARA. F6r
flat filer anvands inte detta falt.
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Nar skall Du anvanda soknycklar?

Att anvanda soknycklar betyder snabbare sokningar. Fragor som anvander
selekterings— och sorterings-kriterier i en kolumn kommer att utforas
snabbare om denna kolumn ar skapad som en soknyckel.

A andra sidan tar nycklar plats. Nar en kolumn definierats som en
nyckel kommer hela kolumnen att lagras tva génger: en gang i :DATA—
filen och en gang i :ISAM-filen. Detta betyder att frégor som anvander
UPPDATERA., STRYK., eller LAGGA TILL. kommer att utforas léhgsammare,
eftersom nyckel—faltet maste lagras tva ganger.

Som regel,

anvand bara kolumner som nycklar nar Du tror att Du kommer

att soka i dem ofta. Anvand inte lénga text*falt som nycklar.
Sekundar eller primar?

Primara nycklar ger en snabbare sokning an sekundara nycklar. A andra
sidan, en primarnyckelkolumn kan inte innehélla duplikat, inte heller
vardet noll i ett numeriskt falt. Till exempel, om en kolumn skall
innehélla efternamn, sa ar det inte att rekommendera att definiera det
som en primarnyckel, eftersom det kan finns tva eller flera personer
med samma namn. Anvand PRIMAR bara nar Du ar saker pa att kolumnen
inte innehéller duplikat.

Det racker med att ange "S" eller ”P" i nyckelfalt. Alla andra varden,
inklusive felstavningar, indikerar att dataelementen inte skall knytas
till en soknyckel. Det blir da mer tidskrévande att soka efter detta
element, eftersom sokningen méste ske sekvensiellt.

En ISAM~tabell méste ha minst ett dataelement, maximum 64, definierat
som soknyckel.

4.3.2 Kolumnbredd och resultatléngd
Kolumnbredden anvands for att uppge den initiala startbredden for en
kolumn i en ACCESSatabell. Kolumnen far den angivna bredden eller den
bredd som behovs, for att elementets namn skall fa plats.

Resultatlangden ar bredden pa kolumnen nar resultatet pa en fréga
visas pa ett standardtabellformat. Till exempel:

Ett textfalt med langden 8O tecken och resultatlangden 20 kommer

att fylla 4 rader med 20 tecken. Resultatet visas dé med minst 4

rader per post. Antalet rader i tabellen bestams av det felt som
upptar flest rader.
Om inget ar definierat, kommer ACCESS att se till att resultatet visas
pa ett fornuftigt satt pa skarmen.
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4.3.3 Anvéndning av flat filer
En flat fil ar en sekvensiell fil med en fast postlangd. Alla poster i
filen forutsatts ha en samma struktur. Det finns inga soknycklar i en
sadan fil. Detta betyder att varje gang ACCESS skall hitta négot i

filen. maste ACCESS soka genom hela filen frén borjan. Sédana filer

anvands trots detta mycket, for de ar enkla och pélitliga. En flat
tabell skapas som tidigare beskrivits, med skillnaden att inga
soknycklar har definierats i soknyckel-kolumnen. Tabellen for
definition av innehallet ar identisk med den som anvands for andra
tabelltyper.

Filnamnet (i SINTRAN) kan omdefinieras med kommandot **FLATA—FILER.
Foljande tabell visas:

FLATa filer
Tabellnamn

SINTEAN filnamn

Filnamnet omdefineras genom att redigera den hogra kolumnen.

4.5 Tabeller och filer i ACCESS
Om den tabell som Du har definierat skall anvandas av olika anvandare
som kor ACCESS fran olika SINTRAN-anvéndaromréden, och som skall ha
tillgéng till samma databas, méste Du gora foljande:

1) For ISAM—tabeller, anvand foljande kommando: **ISAM—FILER~J

Foljande bild visas pa din skarm (som exempel, har vi forutsatt
att Du skapat en tabell kallad "PERSONAL"):

ISAM filer

Tabellnamn

SINTRAN Filnamn

PERSONAL

PERSONAL

I kolumnen "SINTRAN Filnamn" méste namnet pa den SINTRAN-anvandare
dar filen skall placeras fyllas i. Med andra ord, PERSONAL méste
andras till (DATABAS)PERSONAL.
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2) Skapa tva filer med namnet frén kolumen ”SINTRAN filnamn" med
filtyperna :ISAM och :DATA. I ovanstaende exempel, skulle Du
behova filerna PERSONALzDATA och PERSONAL:ISAM under SINTRAN~
anvandare DATABAS.
For flat filer,

anvand samma procedur,

men byt ut kommandot ISAM-FILER

med FLATA—FILER, och skapa bara filen :DATA.

Om Du inte fyller i anvandarnamnet i kolumnen ”SINTRAN Filnamn" kommer
ACCESS senare att skapa filen for denna tabell for varje SINTRAN—
anvandare som kor ACCESS mot denna tabell. Varje SINTRAN—anvandare
kommer att fa olika versioner av tabellen. Data kommer att spridas pa
olika filer, och en ACCESS—fréga kommer bara att hitta en del data:
den del som hor till den SINTRAN—anvandare som just dé kor ACCESS.
Resultatet blir alltsé olika databaser med samma namn.

Detta kan vara en praktisk losning nar fler anvandare har sina egna
data med en generell beskrivning, t ex privata konton. De méste ha
sitt eget SINTRAN—anvandaromrade. Dé behover Du bara skapa en
beskrivning i DBA—programmet som tacker flera databaser.
A andra sidan,

om Du bara vill ha en databas,

méste Du inkludera

SINTRAN—anvandarnamnet i filnamnet!

4.5 Hur Du definierar SIBAS—tabeller
En SIBAS—realm kan definieras som en tabell i ACCESS.
items" kommer att vara dataelementen i tabellen.

SIBAS "single

SIBAS-databasen (och systemnummer) som skall anvandas specificeras
mar

ACCESS databasen skapas (se sida 26).

SIBAS—tabeller kan definieras manuellt, pa samma satt som ISAMoch
flat tabeller; eller ocksa kan de definieras automatiskt, genom
att
kopiera informationen direkt frén beskrivningen i SIBAS—DRL.

Automatisk tabelldefinition
Foljande kommando kan anvandas:
**VISA—REALMS

Kommer att visa alla realmer i SIBAS—databasen
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Kopierar en SIBAS realmbeskrivningar till en ACCESS
tabell—beskrivning

**KOPIERA~DATABAS Kopierar alla SIBAS realm beskrivningar
till ACCESS
tabell—beskrivning
Kommandona KOPIERA-REALM och KOPIERA—DATABAS kopiera
r alla items,

groups—items och sets fran SIBAS beskrivningen till ACCESS
-be—
skrivningen.

Nar dessa kommandon anvands observera fdljande:

o SIBAS group items definieras inte som ACCESS data element.
Vill Du
det maste alla items i gruppen vara av type CHARACTER och Du
masts
gora det manuellt. ACCESS anvander de kopierade grupp itemen
vid
kontakt med databasen. Grupperna som kopierats kan inspekteras

och/eller andra med kommandot **REDIGERA—GRUPPER.

c SIBAS grupperna som innehaller met an 6 dataelement kan inte
anvandas av ACCESS som nyckel och de kopieras inte.

0 DBA kopierar SIBAS READINGS for databas itemen och anvande
r dem
som ACCESS data elementnamn. Om inte HEADING har definierats
kommer DBA att anvanda SIBAS itemnamn for ACCESS data

elementnamnen. For att andra detta ge kommandot **SIBAS—ITEMS.

0 DBA kopierar SIBAS READINGS for REALMS och anvander dem som
ACCESS
tabellnamn. Om ingen HEADING definierats kommer DBA att
anvanda
SIBAS REALMnamn som ACCESS tabellnamn. For att andra detta
ge

kommandot **SIBAS—REALMS.

a ACCESS data elementnamnen och tabellnamnen kan ha en maxima
l langd
pa 32 tecken. Om motsvarande SIBAS HEADING innehéller mer
an 32

tecken sa anvands bara de 32 forsta.

o I SIBAS an det mojligt att ge samma HEADING till fler
REALMS och
flera ITEMS i en REALM. Detta ar inte tillétet i ACCESS
. Om
otydlighet uppstér sa kommer ITEM namnet eller REALM namnet
att
anvandas istallet for motsvarande READING. Du far alltid
ett
meddelanden mar det hander. Anvand kommmandot **SIBAS-ITEMS
for
att inspektera eller andra ACCESS data elementnamn. Anvand
kommandot **SIBAS—REALMS for att inspektera eller andra
ACCESS
tabell namn.

o SIBAS multimember sets kan inte anvandas av ACCESS
och kopieras
inte. Ett meddelande visas om ACCESS hittar ett sadant
set. Anvand
kommandot **REDIGERA—SETS for att inspektera eller andra
sets.

a ACCESS genererar standard datatypsnamn for motsvarande
med SIBAS
lagringskod. Anvand kommandot *REDIGERA—DATATYPER for
att
inspektera eller andra datatyperna.
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Kommandot SIBAS-ITEMS kommer att ge foljande bild pé skérmen:

PERSONAL
Dataelementnamn

Item—namn

NAMN
CHEF
AVD

NAMN
CHEF
AVD

Vénstra kolumen innehéller HEADINGS som kopierats frén SIBAS. Detta
blir de dataelementnamn som ACCESS—anvéndaren ser pé skérmen. Dessa
kan redigeras; (Redigeringen péverkar inte SIBAS databasen) t ex,
"AVD" kan andras till "AVDELNING".

Om Du Vill andra ordningen pé dataelementen i ACCESS tabellkolumnen ge

kommmandot **REDIGERA~TABELL. Se sidan 33.

For att éndra tabelnamnen, ge kommandot SIBAS~REALMSz

SIBAS realms
Tabellnamn

SIBAS realm

Personal
Avdelning

EMPLOY
DEPT

Den vénstra kolumnen innehéller realm HEADINGS kopierade frén SIBASDRL—beskrivningen. De blir tabellnamn anvénda av ACCESS men kan
redigeras. Det Du redigerar péverkar inte SIBAS databasen.

Manuell tabelldefinition

Kommandona SKAPA—TABELL, REDIGERA—TABELL och VISA-TABELL anvénds pé

samma sétt som nér Du definierar ISAM och flat—tabeller (se sidan 33).

Observera att Du inte kan anvénda kommandon for att andra strukturen
pé SIBAS-databasen. Din definition méste stémma overens med den
definition som redan finns i SIBAS-DRL.
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Foljande soknyckel-typer kan definieras:

PRIMAR—NYCKEL

— Index nyckel, duplikat inte tillatet

SEKUNDAR—NYCKEL

— Index nyckel, duplikat tillatet

PRIMAR-CALC

— Calc nyckel, duplikat inte tillatet

SEKUNDAR-CALC

- Calc nyckel, duplikat tillatet

Du kan ge tabeller och dataelement vilket namn som helst, men eftersom
dessa pekar pa realmer och items i SIBAS, méste Du anvanda kommandona
SIBAS—ITEMS och SIBAS—REALMS efterat. Lat oss igen anvanda SIBAS—ITEMS
som ett exempel:

PERSONAL

Dataelementnamn

Item—namn

Namn
Chef

Namn

Lon
Avdelning

Lon
Avdelning

Chef

Har har bada kolumnerna dataelementnamnen definierade med kommando
t

REDIGERA—TABELL, och darfor méste vi andra den hogra kolumnen for att
den skall stamma overens med SIBAS item-namnen. Eftersom namnen i
denna kolumn anvandas av ACCESS for att na data frén SIBAS—databasen,
maste namnen vara identiska med dem i SIBAS-DRL.

"Group items" och "sets" i SIBAS databasen definieras med kommandona
REDIGERA-GROUPS och REDIGERA—SETS. Detta kan geras for att uppné
maximal effektivitet. (REDIGERA-SETS ar bara relevant om Du har fler
an en SIBAS-tabell i databasen och de tillhorande realmerna ar
forbunda med ett set.)

For information om SIBAS se handboken: SIBAS II User Manual ND~60.12
7.

4.6 Hur Du stryker en tabell—beskrivning
Ge kommandot:

**STRYK-TABELL«J

med tabellnamnet som parameter, sa stryks tabellbeskrivningen. Filen
som denna ingér i kommer inte att beroras av detta. Tabellen kan
forekomma i andra beskrivningar och alla beskrivningar dar tabellen
ar
inkluderad kommer att strykas. T ex, en struken tabell kommer inte
att

visas pa skarmen,

aven om ISAM—filerna fortfarande finns.
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5.7 Hur Du fér en lista pé tillgéngliga tabeller i databasen
Kommandot:

**VISA*TABELLER«J

visar en lista pa alla tabeller i databasen.

A‘8 Avslutning pé tabelldefinitionsnivén
For att avsluta niva 2 — tabelldefinitionsnivén — och gé tillbaka till
startnivén, tryck pé

eller ge kommmandot:

**SLUT~J

Genom att ge SLUT tvé génger pa denna nivé, gar Du ur DBA-programmet.

4.9 Att skapa och redigera en tabell frén ACCESS
Kommandot SKAPA-TABELL kan ocksa anvandas pa startnivén i ACCESS. Hap
anvands det till att redigera en existerande tabell eller for att
skapa en ny tabell.

Maximalt antal element som detta kommando kan hantera ar 18. For
tabeller med fler an 18 element, méste Du anvanda DBA-programmet.

4.9.1 Skapa en tabell frén bbrjan
Ge kommandot:

*SKAPA~TA§ELL«J

ACCESS kommer forst att visa en meny med de tillgéngliga databaserna
och sedan fréga efter foljande information:
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Skriv tabellnamn:

Detta maste vara ett tabellnamn
som inte redan finns.

Skriv tabelltyp :

Skriv ISAM, SIBAS eller FLAT.

Skriv filnamn

For ISAM—tabeller eller
flat tabeller skriv
namnet pa filen dar data
1 tabellen skall lagras.
For SIBAS-tabeller,
skriv realm-namnet.

:

Det ar, naturligtvis, ocksé mojligt att specificera allt detta
tillsammans med kommandot pa en rad.

Foljande bild visas pa skarmen:

T A B E L L D E F I N I T I O N

Dataelementnamn

Datatyp

Nyckeltyp

...................................
................................
...................................

................................
...................................
................................

...................................

................................

...................................

................................

...................................
.......

.........................

...................................

................................

...................................

................................

...................................

................................

...................................

................................

...................................
.......

.........................

............................

...................................

....

Du kan nu fylla i den information Du onskar i bilden pa skarmen
.

Varje rad representerar ett dataelement i tabellen, och ordning
en pa
dataelementen ar densamma i tabellen som pa skarmen.
Varje dataelement beskrivs genom foljande tre falt:

Dataelementnamn

Ett namn pa upp till 32 tecken, som at unikt inom
tabellen. Att det ar unikt kommer att kontrolleras
av ACCESS.

Datatyp

Det ar mojligt att anvanda de datatyper som
definierats med kommandot REDIGERA—TYPER 1 DBAprogrammet. ACCESS soker forst bland dessa
datatyper nar Du skriver 1 en kolumn.
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ACCESS accepterar ocksa négra datatyper som
automatiskt definieras i Data Dictionary nar Du
anger dem har. Dessa beskrivs nedan. Om Du redan
definierat nagot av de bar datatyperna i DBA—
programmet kommer ACCESS att anvanda dina
datadefinitioner ~ inte de som beskrivs nedan.

Om Du anvander en databas som redan finns (t ex en

SIBAS databas) sa behover Du de datatyper som
anvands i databasen. Men om du skapar en ny databas
for ACCESS sa ar det vanligtvis tillrackligt med
foljande datatyper CHARACTER, NUMERIC och FILLER.

Nyckeltyp

Mojliga nyckeltyper ar PRIMAR, SEKUNDAR eller
ingen. Se sidan 33 for mer information.
Nycklar anvands inte tillsammans med flat filer.

CHARACTER-n
Anvand detta for alla text-element. Det kan
innehalla upp till n tecken. Till exempel, ett
dataelement som anvander datatypen CHARACTER~3 kan
innehalla upp till 3 tecken. Det kan ocksé
innehalla tal, men Du kan inte anvanda det i
utrakningar. Denna typ kan jamstallas med
lagringsformatet TEXT i DBA.

NUMERIC—n
Anvand detta for alla dataelement som skall
innehalla tal som Du vill anvanda i utrakningar.
"N" ar max. antal tecken som talet kan besta av:
antalet siffror plus ett extra for decimalpunkt, om
Du tanker anvanda dig av decimaler.

FILLER—n
Om Du definierar ett dataelement som filler,

kommer

ACCESS bara att ignorera det och darfor kommer det
inte att bli anvant i tabellen. Detta an anvandbart
om du vill skapa en annan tabell som anvander samma
data ooh samma fil. Exempel: Du vill definiera en
tabell som anvander samma data som "employees"tabellen i DATABAS. Denna tabell har definierats
enligt foljande:

NAMN
CHEF
LCN
AVD

CHARACTER—32
CHARACTER-32
INTEGER—4
CHARACTER—20
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Om Du vill skapa en tabell som bara innehéller
namnen och lénen kan du gbra enligt fbljande:

NAMN
CHEF

CHARACTER—32
FILLER—32

LON

INTEGER—u

AVD

FILLER-20

Naturligtvis, méste SINTRAN—filnamnet fbr den nya
tabellen vara definierad som samma som fdr den
gamla tabellen.
De kvarvarande fbrdefinerade datatyperna kan vara

nédvéndiga om ACCESS skall anvénda data skapade av
andra program, eller data 1 en SIBAS databas. Dessa
typer ér:

INTEGER—2

— En 16 bit heltal

INTEGER—4

~ En 32 bit heltal

REAL-4

— En 32 bit flyttal

REAL—6
REAL-8
BCD—n—m

— En 48 bit flyttal
— En 64 bit flyttal
— En BCD variabel med n siffror
fbre decimalpunkt och m
siffror efter

Mer information om de lagringsformat som motsvarar
dessa datatyper kan Du hitta pé sidan 21.
Du kan flytta mellan falten med fbljande tangenter:

(1:)

Flyttar till faltet ovanfbr.

(:3

Flyttar till féltet nedanfbr.

<::>

(::]

Flyttar till nésta falt. Nésta felt kan vara
det férsta faltet pé raden nedanfdr.

<::>

SKIFT+

Flyttar till fdregéende felt. Fbregéende félt
kan vara sista faltet pé raden ovanfbr.

Ea

Stryker aktuellt element.
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CTRL+ (1;)

Lagger till ett element fore aktuellt
element.

, \

el—

“m,

(E5
ler

”

GE§§

Avslutar kommandot utan att lagra tabell—

beskrivningen.

Lagrar tabell—beskrivningen (1 Data

Dictionary)

5.9.2 Hur Du éndrar en tabell-beskrivning
Exemplet tidigare visar hur Du kan definiera
en tabell frén bdrjan.

Vad hander om du anvénder kommandot *REDIGERA—T
ABELL fer att andra en

tabell som redan existerar?

F6? att éndra beskrivningen Over tabellen "PERSONAL”,
kan Du starta

med kommandot (Du méste ha gétt in i ACCESS under anvénd
aren som ager
databasen fdr att gdra detta):
*REDIGERA—TABELL DATABAS PERSONALFJ

ACCESS svarar med:

Skriv det nya tabellnamnet:

Det gamla namnet visas.
Om Du éndrar
detta,
finnas tvé tabeller,

kommer det att
en med det gamla

namnet och en med det andrade namnet.
Detta kan vara anvéndbart om Du vill
skapa en ny tabell som er mycket like
den gamla.

Skriv tabelltyp:

Tabelltypen kan andras. Du kan, till
exempel, éndra en tabell frén FLAT till
ISAM. Databasen méste dé omladdas med

kommandot *LADDA—DATABAS.
Skriv filnamn:

SINTRAN filnamnet/SIBAS realmen kan
éndras. Om filen inte finns sé skapas
den (anvénd inte citationstecken).
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4’D

Elementen i tabellen visas pa skarmen och Du kan
redigera dem. Ett

exempel:

T A B E L L D E F I N I T I O N

Dataelement
Kundnamn

Adress
Postadress
Telefonnummer

Datatyp
character—3O

Nyckeltyp
primar

Character—HO
Postadress
telefon

sekundar
sekundar

..............................
..............................
......

.

..............................
......

..............................

..............................

.

..............................

.......

..............................
......

..............................

..............................
......

..............................

.

.

..............................

..............................
.......
..............................
..............................
.......

..............................
......

.....................

..........

$.10 Hur Du skapar olika synliga omréden
Olika anvandare kan ha tillgéng till olika delar av samma
information.
Eftersom rattigheter bara kan definieras for en hel
databas i ACCESS.
waste detta ske genom olika ACCESS—databaser defini
eras mot samma
filer eller samma SIBAS~databas. Lat oss t ex saga
att tva anvandare
ANVANDARE—A och ANVANDARE-B skall arbeta mot olika
delar pa samma
SIBAS databas:

ANVANDARE—A

ANVANDARE—B

Avdelning
Register
Konton
Personal - bara avdelning och namn

Avdelning
Personal

Norsk Data ND—30.022.4 SW

ACCESS DBA HANDBOK
TABELLDEFINITIONSNIVAN

For att gora detta m6jligt, maste Du definiera tvé overlappande ACCESS

databaser. DATABAS-A for ANVANDARE—A och DATABAS—B for ANVANDARE-B:
~—~————-————“~DATABAS—A

Register

Konton

DATABAS—B

Avdelningar

Avdelning
Namn
Lon
Chef

Personal

Tabellerna Personal och Avdelningar méste definieras i bade DATABAS-A
och DATABAS—B.

Tabellen Personal maste definieras pa tvé olika satt. Om det ar en
SIBAS-realm, betyder detta bara att Du definierar tabellen sé att den
inte innehaller alla items i realmen. Med ISAM eller flat fil, méste
de falt som inte skall synas definieras som FILLER (se sidan 42).
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4.11 Storlek och begrénsningar fbr ACCESS—tabeller
ACCESS har fbljande maximi begrénsning far definitionen
pé tabellerna
och dataelementen.

MAX. RECORD LANGD

I SIBAS :

lOOO BYTES

annars

2 K BYTES

:

MAX. ANTAL DATAELEMENT I ETT RECORD

128

MAX. DATAELEMENT LANGD

2 K BYTES (= RECORD LANGD)

MAX. ANTAL PA INDEXERADE NYCKLAR I ETT
RECORD

ANTAL DATAELEMENT I ETT
RECORD

MAX. NYCKELLANGD

MAX. DATAELEMENT LANGD

MAX. ANTAL DATAELEMENT I EN GROUP

6

OBS!
Du fér inte alltid ett felmeddelande om Du ﬁverskrider
grénserna nér
du definierar tabellen i DBA—programmet - det kan visa
Sig fbrst nér

Du anvénder tabellen i ACCESS.
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5 KOMMANDOT LADDA-DATABAS I ACCESS
Bara den anvandare som har definierat datab
asen har ratt att anvanda
detta kommando, som gor det mojligt att
ladda nya data 1 databasen
eller andra strukturen pa filerna. Detta
kan vara nodvandigt efter att
ett nytt element har lagts till.

Sekvensen startas pa startniva i ACCESS,
med kommandot:

*LADDA—DATABAS <databasnamn>kJ

Data kan laddas frén tvé olika typer av filer.

TEXT—fil

Data ar lagrat som text och maste konverteras
innan det laggs in 1 en tabell. Posterna ar
separerade med tecken for CR/LF. En sadan fil
skapas i NOTIS—WP eller PED med en post
per

rad. Kommandot ***LAGRA-UTAN-RAM skapar ocksa
filer av denna typ. 088!

DATA—filer

16 bitars format binért.

Data lagras i ett binart format dvs man kan
inte
lasa det med hjalp av NOTIS—WP eller PED. Poste
rna
har en fast langd och ar inte separerade med

skiljetecken. Kommandot ***LAGRA—DATA

skapar ocksa sadana filer.
Vi har foljande kommandon:

**LADDA~TEXT-FIL <tabellnamn>,<filnamn>
Laddar data frén en textafil till en tabe
ll.
(SIBAS, ISAM eller "FLAT".)

**LADDA-DATA—FIL <tabellnamn>,<filnamn>,<postlang
d 1 bytes)
Laddar data frén en data-fil med en given
postlangd till en tabell. (SIBAS, ISAM eller
”FLAT".)

**OPTIMERA~TABELL <tabellnamn>
Sorterar tabellen enligt onskade index—nyckla
r och
laddar om tabellen.
Bara for ISAM~tabeller.
Dessa kommandon kan ocksa anvandas for
att omdefiniera
databastabellen.
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OBS!

o Nar data laddas fran en textfil skapad med NOTIS—W
P kom ihag att
satta "Lagringsformat" pa dokumentet till 7 (i meny
l) och satt Ta
bort ej blanka i radslut till N (meny 3) innan lagring
.

o Nar laddning av data fran en existerande ISAM—fil (:DATA
delen)
far det inte finnas strykna poster 1 filen. For att ta
bort

strukna poster anvand kommandot **OPTIMERA—TABELL.

Kommandona **LADDA—TEXT—FIL och **LADDA—DATA~FIL ger foljande
bild pa
skarmen for tabellen PERSONAL (efter det att Du fétt frégan om
Du vill
ha standardvérden inlagda):

PERSONAL

NAMN

CHEF

LON

AVDELNING

w Datatyp:
a Start:
« Langd:

Om Du svarade ”ja" pa frégan om standardvarden, kommer ACCESS
att
slutfora tabellen med varden i falten. Du kan andra dessa varden
om
det ar nodvandigt.
Parametrarna Datatyp, Start och Langd har foljande mening:

Datatxg indikerar faltets datatyp. Om Du anvant text—filer skall

datatypen alltid vara CHARACTER. Tal konverteras automatiskt fran
text
till binart format.

Om Du anvander data-filer, kan Du ha foljande datatyper:

CHARACTER
NUMERIC
INTEGER—2

Text falt
Numerisk text
16 bit integer

INTEGER—4
REAL—4

32 bit integer
32 bit real

REAL—6
REAL-8

48 bit real
64 bit real

BCD

BCD félt

Om Du lamnat datatypsfaltet blankt, kommer ACCESS att ge denna
kolumn
vardet blank eller noll i alla poster.

53333 indikerar var i posten fran indata—filen faltet bOrjar.
positionen ar 1.

Forsta

Laggg talar om hur léngt faltet ar i indata—filen ( antalet bytes). Om

langden ar mindre an beskriven i DDI (postbeskrivningen) kommer
resten
att fyllas med blanka. Om langden ar storre, kommer den overskju
tande
delen att tas bort.
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Om Du har ett falt i posten som Du inte
vill ha med, kan Du utesluta
detta genom att satta start i faltet efter
det falt Du inte vill ha
med. Systemet kontrollerar att falten inte
overlappar varandra, till
exempel om du ger fel start och langd~vard
en. Om start- och langd~
varden inte ges, kommer det Varde som
ar definierat i DBA att tas som
standardvarde.

Nar Du fyllt i falten starta laddningen
genom att trycka pa UTFORtangenten.

Du kan avbryta kommandot genom att rycka
pa HEMMA- eller SLUT—
tangenten.

For datafilerna sa far Du fragan:
Skriv record langd:
Det totala standard postlangden ar summan av
postlangderna Du gav i
foregéende tabell.
Skriv filnamn:

Har méste Du ge namnet pa indatafilen du ladda
r frén. Standard
filtyper ar :TEXT och :DATA. Filen kan vara
pé en fjarrdator.

ACCESS borjar sedan lasa data fran indata—file
n. Dina data presenteras
pa skarmen i den vanliga resultattabellen
och Du kan kontrollera att
laddningen gick bra.

Du avslutar denna sekvens med kommandot SLUT,
och Du far dé frégan:

Vill Du lagga data in i tabellen? J/N.

1) Om Ja, blir databasen laddad med de regist
re—
rade data efter fragan om den gamla informa—
tionen skall strykas eller inte.

2) Om Nej, far Du fragan:
Vill du redigera tabell-beskrivningen? J/N
a) Om Ja, kan Du andra post—beskrivningen
dvs datatyp, start, langd.

b) Om Nej, kommandot avslutas.
Om fel uppstér under laddning (t ex om Du
forsoker ladda poster med
lika Varden i soknyckeln nar detta inte
ar tillétet) kommer de posters
nummer som orsakade felet att visas och ladda
s inte i tabellen.

Om ett fatalt fel uppstér sa slutar laddn
ingspoerationen och ett
felmeddelande ges. Uppstér fatalt fel vid
laddning till SIBAS—databas
sa lamnas databasen oppen!
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Exempel l: Ladda—text—fil

Antag att posterna i an indatafil har foljande struktur:

start:

1

antal tecken:

33

44

NAMN

FODD

32

ll

76

CHEF

85

LCN

32

AVDELNING

9

l2

postlangd: 96

Du Vill ladda denna fil till tabellen ”Personal”. Detta betyder att
faltet FCDD méste uteslutas under laddningen. Fyll i tabellen pa

foljande satt efter att Du givit kommandot **LADDA-TEXT—FIL:

PERSONAL

a Datatyp:

NAMN

CHEF

character

LON

AVDELNING

character

character

character

a Start:

1

44

76

85

~ Langd:

32

32

9

12

Exempel 2: Optimera-tabell

Nar Du anvander en tabell for att stryka, uppdatera och lagga till
data, blir innehéllet i tabellen déligt organiserat efter ett tag.
Detta betyder att soktiden blir léng.

For att placera data pa ett sadant satt att soktiden blir kort, kan Du
anvanda kommandot:

"‘*OPTIMERA-—TABELL!-J
Detta kommando omstrukturerar innehallet 1 en tabell for att minimera
accesserna till disk. Detta uppnas genom att fysiskt stryka alla
poster som strukits och sortera data enligt de mest frekvent anvanda
index—nycklarna.

ygggiggi

Detta kommando skall aldrig ges utan att man

forst tagit en backup pa datafilerna. Om det uppstér fel, kan all
information i tabellerna strykas.
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Ett exempel, lat oss optimera tabellen PERSO
NAL:
Skriv **OPTIMERA—TABELL PERSONAL

Foljande bild visas pa skarmen. Svar skriv
na av anvandaren
ar understrukna:

Tabellnamn:

PERSONAL

Soknyckel

Duplikat

NAMN

NEJ

CHEF
AVDELNING

JA
JA

Hur mange nycklar vill Du sortera pa: 1
l. Sorteringsnyckel: AVDELNING

Data 1 tabellen sorteras nu, och ISAM—filer
na regenereras. Tabellen ar
nu optimerad fOr sokning i kolumnen AVDELNING.

Observera att kommandot bara ar for ISAM
—filer, och inte for SIBASrealmer och flat filer.

Exempel 3: Andra tabelldefinitionen
Om Du vill andra nagra av elementen eller
lagga till nya 1 en
befintlig tabell, méste detta g6ras i
tre steg.

l) Anvand ACCESS for att skriva ut data
i orginal tabellen med
***LAGRA—DATA
(eller ***LAGRA—TEXT)

2) Cd in 1 DBA och omdefiniera tabell-bes
krivningen.
3) Anvand ACCESS for att ladda data till
den nya tabellen genom
att anvénda **LADDA-DATA-FIL (eller **LAD
DA-TEXT-FIL). Svara

"ja" pa frégan om gammal information skall stryk
as.
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Exempel

Du vill éndra tabellen PERSONAL sé att NAMN och CHEF skall

ha 40 tecken. LON skall erséttas av LCN.GRUPP, och Du Vill
utoka posten till att inkludera elementet

ANST.DAT

(anstéllningsdatum).

1)

Innehéllet i den gamla posten lagras. Du utfér foljande:

PERSONAL

a

NAMN

CHEF

skriv.

skriv.

LCN

AVDELNING

skriv.

Med kommandot ***LAGRA-DATA, skriver Du resultatet till

filen TEMPzDATA. Postléngden ér 32+32+20=84 bytes.
2) Ci sedan in 1 DBA och andra tabell-beskrivningen for
PERSONAL.

3) Gé in i ACCESS och skriv foljande:

*LADDA—DATABAS EXEMPEL—BASo—J
**LADDA-DATA-FIL PERSONAL TEMP:DATA+—J

Svara "nej" pé frégan om standardvarden, och ”84” pé frégan
om postléngden. Foljande tabell visas pé skérmen och Du kan
fylla i den enligt nedan:

PERSONAL

NAMN

CHEF

LCN.GRUPP

AVDELNING

A Datatyp:

CHAR

CHARACTER

a Start:

1

33

65

~ Langd:

32

32

20

ANST.DAT

CHARACTER

Vardet pé LCN.GRUPP och ANST.DAT sétts till 0 eller blank, beroende pé
om falten ér definierade som numeriska eller alfanumeriska. De nya
positionerna i NAMN och CHEF ﬁr blanka.

Norsk Data ND—30.022.4 SW

ACCESS DBA HANDBOK

57

KAPITEL

6

ALLMKNT on KGRNING AV ACCESS-SYSTEMET

Norsk Data ND—30.022.4 SW

58

ACCESS DBA HANDBOK

Norsk Data ND-30.022.4 SW

ACCESS DBA HANDBOK

ALLMANT OM KORNING AV ACCESS—SYSTEMET

59

6 ALLMANT 0M KGRNING AV ACCESS—SYSTEMET

6.1 Kommandofiler
Systemet anvander kommandofilerna ACCESS—XX—EzHELP
och DBA—XX—EzHELP,
dar xx ar sprakversion av filen.
Innan systemet startas, maste onskad
sprékversion kopieras till dessa filer frén ACCESS
—NO—DzTEXT, ACCESS—
SW—D:TEXT eller ACCESS-EN—DzTEXT, som levere
ras med systemet.

Filerna innehéller fOljande information:

o ACCESS/DEA version identifikation
o Sprékkod
o Numren pa de tva internal device (endast ACCES
S—xx-EzHELP)

o SlNTRAN-kommando som utfbrs vid avslutning av ACCESS
/DEA

o Namn pa standard biblioteket (endast ACCESS—xx—E:HELP)
o Namn pa standard trans.(endast ACCESS—xx—EzHELP)

o All text som visas pa skarmen:

— Uppstarts bilden

— Alla andra bilder

— HJALP—bilderna
— Felmeddelanden och andra meddelanden

o Alla tillgangliga kommandon
o Alla operatorer
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6.1.1 Redigera i kommandofilerna
Det er
ACCESS
sé att
sprék.
filen.

ocksé mOjligt att i NOTIS-WP éndra p5 HELP—filerna béde i
och 1 DBA. Du kan Oversétta HELP—filerna till ett annat sprék,
alla kommandon, meddelanden och hjélpinformationen ges pé detta
Det ér viktigt att ingen rad stryks eller laggs till i HELP—
Du skall bara skriva Over de befintliga raderna. Om Du onskar

Stryka ett kommando sé att anvéndaren inte kan anvénda det,

Sé finns

det tvé sétt att gera det pé, beroende pé typen av kommando:

1) Om kommandot an en operator (ett av tabellkommandona som méste

étfoljas av en punkt), ersétt detta med ordet VOID.
Till exempel,

om Du vill forhindra att anvéndaren kan stryka en

post i databasen, ersétt ordet STRYK med VOID pé foljande rad i
anvandarens ACCESS—HELP fil:
STRYK

%

2

Stryk en post

Anvéndaren kan dé inte anvénda operatorn "stryk" i tabeller. Orden
till hoger om "%"—tecken behandlas av ACCESS som kommentar.

2) Om kommandot inte er en operator, ersétt det med blanka.

For att fOrhindra en anvéndare frén att anvanda RESERVERA—DATABAS,
blanka ut "RESERVERA—DATABAS" pé foljande rad i anvéndarens
ACCESS—HELP fil.
RESERVERA—DATABAS

% Lésa tabeller

OBS! Om anvéndaren hat en fil kallad ACCESS—xx—ElIT, kommer ACCESS
att lésa frén denna fil istéllet for frén ACCESS—xx-EzHELP. Detta
betyder att f6r att fé den ovannémnda processen att fungera, méste Du
stryka filen ACCESS-xx-ElIT eller “dumpe” kommandofilen (detta
beskrivs i feljande kapitel).

Vi fereslér att Du skyddar HELP~filen genom att ge den enbart READ (R)
tillgéng. Det kan bli fOrvirrande fer ACCESS anvéndaren om
kommandonamnen éndras fer ofta.

6.1.2 Anvénda fler én en kommandofil
Olika SINTRAN—anvandare kan ha personliga versioner av ACCESS—XX-

EzHELP under sina egna arbetsomréden sé att de kan anvénda de
sprékversioner som de fOredrar. Det ﬁr mojligt att ha alla versioner
under anvéndaren DATA—DICTIONARY. Men det er viktigt att veta hur
ACCESS och DBA hittar de rétta filerna vid start.
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ACCESS forsoker alltid att lasa HELP—filen
pa foljande satt:

Om Du an inloggad via User Environment:

ACCESS hamtar anvandar-profilens sprékkod
frén UE—profilen ( 2—
bokstavskod, XX) och forsoker lasa HELP—filen
pa foljande satt:

l) ACCESS-xx—ElIT

2) ACCESS—xx—E:HELP
3) ACCESS-~ElIT
4) ACCESS-*EzHELP
5)

(DATA-DICTIONARY)ACCESS-xx-E:INIT

6)
7)
8)

(DATA—DICTIONARY)ACCESS—xx—E:HELP
(DATA—DICTIONARY)ACCESS——E:INIT
(DATA—DICTIONARY)ACCESS——E:HELP

XX ar sprékkoden for HELP—filen.

Om inte inloggad via User Environment:

ACCESS forsoker lasa HELP—filen pa foljande
satt:

l) ACCESS—-E:INIT
2) ACCESS*-E:HELP
3) (DATA-DICTIONARY)ACCESS-~E:INIT
4) (DATA-DICTIONARY)ACCESS~-E:HELP
Om Du lagrar kommandofilerna under anvandare
SYSTEM stors denna

sekvens och ACCESS hittar EBEE kommandofilerna
under DATA-DICTIONARY.

Darfor sa rekommenderar vi att Du inte har
kommandofilerna pa
anvandare SYSTEM.

Det samma galler for DBA—programmet forutom
att DBA-programmet inte
anvander :INIT-filen.

6.1.3 Kommando DUMP~HELP-FIL 1 ACCESS
Kommandot DUMP-HELP—FIL, pa startnivén i ACCES
S, konverterar
kommandofilen till ett format som kan lasas
snabbare av ACCESS, och
placerar resultatet i en fil kallad ACCES
S—xx—E:INIT. Den anvénder
sprékkoden pé rad 2 pa kommandofilen for
att veta var den skall dumpa
filen. Observera att sprékkoden hamtad fran
UE-profilen inte anvands

hat.

:INIT—filen méste skapas forst, heist som
en kontinuerlig fil pa 6O
sidor.

ACCESS forsoker dumpa till en :INIT fil
pé foljande satt:

l) ACCESS—xx—ElIT (dér xx ar sprakkoden
frén rad 2 i aktuell

HELP—fil).

2) ACCESS-~E:INIT
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ACCESS dumpar pa aktuellt SINTRAN—anvéndaromréde. Om Du vill dumpa
versionen pa en kommandofil som skall anvandas av flera anvandare sé
maste Du logga in som anvandare DATA-DICTIONARY och dumpa filen har.
ACCESS svarar med meddelande:
Kommandfilen dumpas till: ACCESS—xx-E:INIT
Observera att Du méste stryka din gamla :INIT fil for att ACCESS skall
kunna lasa ACCESS—xx—EzHELP—filen vid start. Detta ar viktigt for t ex
Du kan ha andrat innehéllet pa kommandofilen och vill dumpa en my
version.

6.1.4 Sprékkoden i ACCESS-xx—E:HELP
Rad 2 i kommandofilen for ACCESS innehaller en sprakkod som tjanar tvé
syften:

1) Da vet ACCESS vilket UE-Felbibliotek som skall anvandas.
Biblioteket innehéller alla felmeddelanden som man far fran olika
subsystem. Biblioteket méste finnas i olika sprékversioner. Om
ACCESS inte hittar UE—biblioteket: UE—ERMSG-xsRR, sé visas alla
meddelanden fran SINTRAN, SIBAS eller BCD med ett hummer.

2) Dd vet ACCESS var den skall dumpa ACCESS-xx-EzHELP filen nar
kommandot DUMP—HELP—FILE ges.
Se foregéende sektion.

6.1.5 Standard transaktionsbibliotek och standardtransaktion
Standard transaktionsbiblioteket ar ett bibliotek som oppnas
automatiskt nar anvandaren gar in i ACCESS. Namnet pa filen har givits
pa rad 6 pa filen ACCESS—xx—E:TEXT, och kan andras genom att filen
redigeras i NOTIS—WP.
En standardtransaktion ar en transaktion som utfors automatiskt nar en
anvandare gar in i ACCESS. Tillsammans med MENY—kommandon i
kommandoboxen i ACCESS, ar det mojligt att ge anvandaren en meny mar

ham/hon gar in i ACCESS.

(se ACCESS Anvandarhandbok).

Namnet pa standardtransaktionen skrivs in med borjan i position ett pa
rad 7 i filen ACCESS—xx—EzHELP.
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6‘2 F1eranvéndartransaktionsbibliotek
Det ar mdjligt att ha ett transaktionsbibliotek
som kan anvandas
samtidigt av manga anvandare. Filens SINTRAN~ra
ttighet méste vara

begransad till READ (R).

Exempel: Du har ett transaktionsbibliotek kallad
COMMON-LIBzTRAN under
anvandare ACCESS. pa denna fil har Du en "standard"—
transaktion som
skall anvandas av flera olika anvandare. Fer att géra
detta méjligt,
logga in som anvandare ACCESS och ge kommandot:

@SET—FILE-ACCESS COMMON-LIBzTRAN R R R

6‘3 Négonting ér fel i arbetsomrédet
Méjlig orsak till detta fel ar:

1) Arbetsomradets filer finns inte eller ar placerade
pa ett annat
anvandaromrade, till vilket Du inte har las- och skrivrattigheter.

2) Arbetsomrédets filer anvands av nagon annan anvandare. Kontro
llera
anvandar—definitionen fer att se om tva anvandare delar
pa samma
arbetsomréde. Om det ar sa, andra namnet pa ett av arbetso
mrédena.

(Se sida 17 hur Du definierar anvandare).

6.4 DDI inte aktiv
Detta meddelande visas om négon férséker kdra ACCESS—huvuds
ystem nar

1) DDI processen inte startats

2) ACCESS startats frén fel SINTRAN-anvandare (laser fel ACCESS
—xx-

EzHELP £11)

3)

Internal device number i ACCESS—xx—E:HELP inte motsvarar
den som
ar 1 ACCESS-DDlzBATC

4) Det finns en fil ACCESS~xx—E:INIT med andra "interndevice
-numret”.

5) ACCESS laser fel sprékkods version pa ACCESS—xx—EzHELP
med fel
"interndevice-numret".
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6.5 Kommunikationsproblem mellan DDI och ACCESS
Kommunikationen mellan ACCESS-huvudsystem och den aktiva DDI-processen
anvander en mekanism i SINTRAN kallad "internal devices". Ett
”internal device” ar ett buffer—omrade i SINTRAN som overfor data
mellan processer. En process reserverar bufferten for lasning, den
andra for skrivning. Tva INTERNAL DEVICES behovs for att ACCESS skall
kunna kommunicera med DDI.

Alla "internal devices” far ett hummer mar SINTRAN—systemet genereras
(se SINTRAN manualen). ACCESS anvander vanligtvis hummer 128 och 129
for kommunikation med DDI, men andra nummer kan valjas om dessa
”devices" redan anvands av andra system.

Numret pa "internal devices” som anvands finns i borjan av filerna
ACCESS—XX-EzHELP och ACCESS-DDI-E:BATC.

Numren 1 de tva filerna méste overrensstamma!

Om ”internal devices" ar upptagna av andra system, kan eventuellt

lediga SIBAS "internal devices" anvandas (frén 160 till 166 eller
172). Kom ihag att skriva in numren pa "internal devices” 1 bade

ACCESS—DDI—E:BATC och i ACCESS—XX~E:HELP filerna.

6‘6 Férbéttringar i ACCESS sbktid
En SINTRAN~fil ar ett dataomréde pa en disk som kan vara kontinuerlig
eller indexerad. sokning ar vanligtvis snabbare om det er en
kontinuerlig fil, men problem kan uppsta nar filen an full). Det kan
handa att filen inte kan expanderas pa ett kontinuerligt diskomréde.

En indexerad fil expanderar dynamiskt, men sokningen ar baserad pé en
indextabell pa sidorna. Indextabellen ar upprattad av SINTRAN
filsystem.

Béda filtyperna (vilket inte har négot att gora med :TYPE) skapas
genom kommandot:

@CREATE—FILE < SINTRAN filnamn >,< antal sidor >kJ
Om <antal sidor) ar lika med 0, kommer filen att bli indexerad. Varje
annat nummer ger en kontinuerlig fil.

Nar en kontinuerlig fil ar full, méste den expanderas om mojligt. Om

detta inte ar mojligt, méste du redefiniera filen med en sékallad
"unload”— och "load"—operation (se kapitel 5). Transaktioner pa en
kontinuerlig fil gar snabbare men Du tappar flexibilitet.
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Observera att en indexerad fil kan kopieras in i
en kontinuerlig fil
och vice versa.
Den generella dokumentationen pa operativsystemet
SINTRAN, ar

omfattande. Vi foreslér att Du laser SINTRAN III Time—
sharing/Batch

Guide (ND-60.132) som beskriver det viktigaste
om filsystemet.

6.7 Andra felmeddelanden
Det finns tre huvudgrupper av felmeddelanden:

1) Anvandarfel
Anvandarfel foljs alltid av text som beskriver felet.
Dessa fel
uppstér nar en anvandare forsoker gora nagot otilla
tet eller négot
som inte kan forstés t ex vid ifyllandet av en tabell
.

2) Systemfel
Systemfel kan uppsta nar ACCESS inte hittar information
som behovs
for att kunna fungera eller om en vital information
har forstorts.

De kan ocksé vara interna fel. Sédana felmeddelanden ser alltid
ut

Sahar: "Fel" "System fel — -" eller "ACCESS fel: ". De
foljs upp
av en intern felkod. 0m Du inte forstar felmeddeland
et sa kontakta
Norsk Data.

3) Fel som ges frén andra subsystem
Systemet visar feltexter som hamtades frén UE Error—
biblioteket
som beskriver fel som ges frén SINTRAN, SIBAS, DBMS
(DataBase
Management System) eller BCD. Det kan handa att ACCESS
inte kan
hitta korrekt UE. Da visas felkoden tillsammans
med information om
vilket subsystem felet ges fran och ger dig en
mojlighet att

forsté felet.

SINTRAN felkoder beskrivs i SINTRAN Reference Manual, 60.128
,

SIBAS fel beskrivs i SIBAS II User Manual, 60.127 och
ISAM fel i

ISAM Reference Manual, 60.108.

SIBAS skriver ut felkoder pa en konsol (error device
) om négot
hander. ISAM forsaker alltid atervanda till ACCESS
med en
felstatus men situationer kan uppsté nar ISAM "kollap
sar". Ett
meddelande skrivs da ut

ISAM FATAL ERROR IN ROUTINE ‘ZABUF'/1
och kontrollen ges till SINTRAN. I detta fall skall
Du kontrollera
om filen har blivit omstrukturerad, om ACCESS kors mot
ratt fil

och sa vidare.
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7 FULLSTANDIGA EXEMPEL

7.1 Exempel pé hur Du definierar anvéndare
Logga in som SINTRAN-anvandare DATA—DICTIONARY. Stoppa DDIeprocessen
som beskrivits i kapitel 2.2.4, och gé in i DBA—programmet genom att
skriva:

@DBAeJ
Vi forutsatter att systemet har levererats med den testdatabas som
anvands i manualen. Anvandare ACCESS ar darfor redan definierad som en
DBA—anvandare, utan losenord.

Systemet frégar efter anvandar—identifikation, och Du svarar A, som ar

en forkortning for "ACCESS".

Forst maste Du definiera de anvandare som skall tillatas kora ACCESS—
delen aV systemet. Sedan vem av dessa anvandare som tillats anvanda
DBA—programmet. Starta genom att ge kommandot:

*ACC—ANV«-J

som ar en forkortning av *ACCESS-ANVANDARE. Du far upp en tabell over
ACCESS—anvandare som redan ar definierade pa skarmen. Definiera MIG
och ALBERT—NEUMANN som anvandare:

ACCESS systemanvandare

ACCESS anvandarnamn

Losenord Arbetsomrade

ACCESS
MIG
ALBERT—NEUMANN

MI

(ACCESS)WORKAREA
(ACCESS)WORKAREA—l
(ALBERT—NEUMANN)WORKAREA—Z

Anvandaren MIG méste fran och med nu ge losenordet MI nér den gar in i
ACCESS, men ALBERT—NEUMANN behover inte ge négot losenord.

MIG méste alltid logga in som SINTRAN-anvandare ACCESS (eller en
anvandare definierad som ”friend" till denna anvéndare). Annars kan
inte MIG anvanda arbetsomradet (ACCESS)WORKAREA~1.

Ga ut ur tabellen genom att trycka pa HEMMA~tangenten.
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Du vill definiera MIG som en DBA—anvéndare. MIG skall tillétas att gé
in i DBA—programmet och skapa databaser; ALBERT-NEUMANN fér bara
tillételse att arbeta mot ACCESSS databaser som ﬁr definierade av
andra.

Kommando

*DBA-ANVAvJ
som ér en forkortning av *DBA—ANVANDARE, ger en tabell pé DBA—
anvéndare pé skérmen. Anvéndare ACCESS ﬁr redan definierad och Du
skall skriva in MIG:

Databas Administrator

DBAeanvéndare

ACCESS
MIG

Nu skall Du gé ur DBA—programmet, sé tryok pé SLUT—tangenten (eller ge
kommandot *SLUT). Nér Du skapar en databas, kommer anvéndarnamnet Du
gav nér Du gick in i DBA att registreras som agate till databasbeskrivningen. I detta fall har Du loggat in som DBA-anvandare ACCESS,
och eftersom Du vill att MIG skall vara égare till databasen Du skall

skapa skall Du gé ur DBA och gé in igen men denna géng som anvéndare
MIG.

7.2 Exempel pé Hur Du definierar en databas
Du vill definiera en databas EXEMPEL—BAS med MIG som égare. MIG kommer
d5 att vara den enda anvéndaren som tilléts éndra beskrivningen pé
denna databas.

Gé in i DBA-programmet genom att skriva

@DBAo—J

och ge MIG och losenorder MI. Du kommer in pé startnivén (markerad
med * i kommandopositionen). Ge kommadnot *ACC—ANV for att ge ett
losenord. Observera att losenordet for de andra inte Visas nu och Du
kan inte éndra dem nu.

*SKAPA~DATABAS EXEMPEL—BAS«J

Du har nu kommit in i tabelldefinitionsnivén nivé 2.

Hér skall Du definiera négra datatyper for dataelementen. Ge kommandot

*"REIDIGERA-DATATYF'ERO-J
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Foljande tabell visas pé din skérm och Du skall fylla
i den som Visas
nedan:

Datatyper

Datatypsnamn

Utskriftsformat

CH—ZO
CH~32

X(20)
X(32)

1-4
N—3

Lagringsformat

TEXT(20)
TEXT(32)

-z 222 222 229

INTEGER4

ZZ9

NUM(3)

Det ér tillréckligt att fylla i namn—féltet och lagring
sformat, och
lémna till systemet att vélja vérden for utskriftsform
atet.

Du kan nu definiera en tabell som Du senare kan definie
ra och stélla
frégor mot.
Ge foljande kommando:

**SKAPA—TABELL PERSONAL.—J

DBA frégar efter tabelltyp:
Skriv in tabelltyp (ISAM, SIBAS eller FLAT): ISAM

och dé fér Du foljande bild p5 Skérmen som skall fyllas i
enligt
nedan:

PERSONAL
Namn pé dataelement

Datatyper som anvénts

Nummer

NAMN
CHEF

CH—32
CH~32

l
2

1—4
CH-2o

3
4

LON
AVDELNING

PERSONAL
Nummer

Soknyckel

1
2
3

P
S
S

4

S

Kolumnbredd

Radlénd
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For kolumnbredd och radléngd, later vi systemet valja varde.

Sedan méste ISAM-filerna definieras. Ge kommandot:
**ISAM—FILER~J

och tabellen fylls i enligt nedan:

ISAM Filer
Tabellnamn

SINTRAN filnamn

PERSONAL

(ACCESS)PERSONAL

Tabellen "PERSONAL" ar nu kopplad till ISAM—filen PERSONALzDATA och
PERSONAL:ISAM under SINTRAN—anvandare ACCESS. Forsta filen skall
innehalla data, den andra skall innehélla soknyckeltabellen.

Nar Du har definierat tabellen maste Du definiera vem som skall fa
arbeta pa tabellen med ACCESS. Anvand kommandot REDIGERA—BEHCRIGHET
och tabellen nedan visas.

Anvandarbehorighet
Anvandarnamn

Skriv.

Ny.

Uppdatera. Stryk.

MIG
ALBERT—NEUMANN

JA
JA

JA
JA

JA
JA

JA
NEJ

Anvandaren "MIG" tilléts att manipulera data i tabellen, medan
anvéndaren "ALBERT—NEUMANN" inte far stryka poster 1 databasen.

Observera att kommandot *VISA~DATABASER och *REDIGERA—DATABAS nu kan
anvandas eftersom databas och en tabell finns.

Detta gore att definition av en tabell ar slutford, och Du kan gé

tillbaka till SINTRAN genom att trycka pa SLUT-tangenten tva génger.
For att ge ACCESS informationen som definierats i DBA~programmet,

méste DDI—processen vara aktiv. Detta gors genom att koppla den till
en batch-process med SINTRAN kommandot:
@APPEND—BATCH 1,ACCESS—DDI:BATC,ACCESS—DDI:LOG<—J

Om det har inkluderats som ett termineringskommando i filen DBA—XX—

E:HELP, kommer det att utforas automatiskt varje gang Du gar ut ur
DBA—programmet (se kapitel 2.2.4). Detta gov att databas—definitionen
ar slutford, DDI ar aktiv och ACCESS kan anvandas som det beskrivs i
ACCESS Anvéndarhandbok.
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ACCESS kraver information om databaser,
rattigheter, etc. Denna
databas-beskrivning, som definieras i
DBA—programmet och normalt
lagras pa filer under anvandare DATA—DICTIO
NARY, ar densamma for alla
anvandare som k6r ACCESS.

En aktiv DDl*process innehéller alla besk
rivningar som skrivs in i
DBA-programmet och ger denna informatio
n till ACCESS, nar ACCESS
behover den. Tva "internal devices" anvan
ds for att overfora
information mellan ACCESS och DBA.

DDl—processen ar ett vanligt program som
inte stannar av Sig sjalv nar
det en gang har startats. Programmet finns
pa filen (DATA—DIC)ACCESS—
DDI-EzPROG. Programmet kan startas frén en
terminal, men uppehaller
denna terminal sé lange det kors. Darfor ar
det battre att starta upp

programmet som en batch—process,

for att undvika detta.

Men observera

att denna batch—processor kommer att vara upptag
en sa lange som DDI—

processen kors.

Informera de andra anvandarna pa systemet att
de inte far anvanda den
batch-processor som upptas av DDl—processen.
Om de gor detta kommer de
att fa vanta en léng stund.

En batch-processor maste fa information om vad den skall
gera frén en

fil kallad indatafilen for processen. Den behov
er ocksé en utdatafil
for till exempel felmeddelanden. For att starta
batch-processen anvand
filen

(DATA—DIC)ACCESS-DDI-E:BATC
som indatafil och

(DATA—DIG)ACCESS-DDI—EzLOG
som utdatafil. Den senare méste vara tom nar Du
startar DDI-processen.
Ge kommandot @LI—FI for att kontrollera att den
har skapats.

Systemet levereras med foljande indatafil ACCESS—DDI—
DzBATC:

@ENTER DATA—DICTIONARY,,,3ZOOO
@(DATA—DICTIONARY)ACCESS-DDl-E:PROG

128

129
CC (DDI PROCESS> CC

@
Den forsta raden i filen berattar for batch—proces
sen att DDI—
processen skall anvanda databas—beskrivningen pa
anvandaromrédet DATA—
DICTIONARY, och att den skall kora sa lange som
mojligt (32000
minuter).

Du méste kanske andra denna rad. Det generella
formatet ar:
@ENTER,<SINTRAN anvandare>,<losenord>,<pro
ject losenord>,<maxial tid
for processen)
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Numren far "internal devices” skall skrivas in pa rad 3 och 4. Dessa

Hummer finns ocksé i filen ACCESS~xx-E:HELP, och i "mode—filen” kallad
ACCESS-DDI-STOPzMODE som anvénds fbr att stoppa DDI-processen. Den

filen innehéller féljande:

@(DATA-DICTIONARY)ACC-DDI-STOP

128
129

Norsk Data ND—30.022.4 SW

ACCESS DBA HANDBOK

77

B I L A G A

B

INFORMATION FﬁR SYSTEMANSVARIG

Norsk Data ND-30.022.4 SW

78

ACCESS DBA HANDBOK

Norsk Data ND—30.022.4 sw

ACCESS DBA HANDBOK
INFORMATION FOR SYSTEMANSVARIG

79

I denna bilaga finns det i exemplen ett tecken
"%", allt efter detta
tecken ar kommentarer.

Hur Du sétter xon/xoff
Om ACCESS skall arbeta bra pa en NOTIS—terminal
TDV—2200/9-ND—NOTIS
skall "communication handshake" alltid ha satts
till xon/xoff bade for
terminalen och SINTRAN.

Detta skall goras under installationen,

men

det kan fortfarande finnas terminaler dar detta
inte ar gjort. Detta
resulterar i att bilderna pa skarmen blir "kladd
iga". Proceduren for
att satta xon/xoff visas darfor har.

Du méste ga in i menyn for "communication switch
es” pa din terminal
(for detaljer se Tandberg—manualen).

Tryck pa CTRL + HJALP tvé génger och Du kommer in
i CONFIGURATION
MENU. Anvand ned~pil tilldess Du har placerat markor
en pa raden
"Communication switches”. Tryck pa ENTER—tangenten.
Da far Du foljande
bild pa skarmen.

C o m m u n i c a t i o n

Send Receive Mode
Echo
Online
Communication Clock

Communication Handshake
Modem

S w i t c h e 8

Simultaneous
External
Toggle
ASY

...

%Méste vara

ﬁgﬂ/XOFF

Inhibit

Flytta markoren med piltangenterna och valj med
ENTER—tangenten.
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Logga in som anvandare SYSTEM och sok terminalnumret med @WHO. Har
kommer vi att anvanda terminalnummer 53 som exempel. Utfor foljande
procedur (det understrukna texten maste skrivas av dig):

@SINTRAN—SERVICEFJ
*CH—DATAFJ
LOG.UNIT NO.: 53D+—J
INPUT/OUTPUT: 2:1

% Terminal 53 anvands som ett exempel.

MEMORY? 1:1
IMAGE? 3:1
SAVE—AREA? X:i

MEMORY

IMAGE

SAVE—AREA

DFLAG( <va1ue> (value) <value> 101000~J

¥EXIT~J
@

Sétt END-OF—LINE-WRAP lége
For att kora ACCESS sa waste terminalerna som anvander systemet méste
sattas i END-OF—LINE—WRAP—lage. Om detta inte ar fallet sa visas bara
en rad av resultatet.

Ga in i menyn for "Function Switches" pa din terminal (forklarats
ovan) och set ‘End of Line Wrap'

F u n c t i o n

till 'Wrap'.

S w i t C h e s

Time—out
Bell
Graphic Rendition Mode
Communication Clock
Underline Representation
Carriage Return
Beginning of Line Wrap
End of Line Wrap

On
On
Attr.
ASY
Underline
CR
Stop
Wrap
%Maste vara Wrap

Sétta prioritet pé en satsvis process
Batch—processen eller processer, som skall anvandas av ACCESS skall
koras med en hogre prioritet an vanliga batch—processer. Annars kommer

svarstiden for ACCESS-anvandarna bli onodigt léng. Som med xon/xoff,
skall detta tas omhand under installationen. Men, om det blir
nodvandigt att borja anvanda en ny batch—process for ACCESS, skall
foljande utforas (bar ar batch nr 3 anvant som exempel).
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Logga in som anvandare SYSTEM.

86k det "logical unit number" pa batch—proces
sen. Dessa nummer ges i

foljande ordning:

Batch no

Logical unit no

1

670

2

672

3

674

4

676

Till exempel: "logical unit number" for batch
nr 3 ar 674. Fortsatt
enligt foljande:

@SIN'I‘RAN"SERVICE—-J
*REMOVE—FROM-TIME-SLICE 674D“I
MEMORY? Y‘-J

% Logical unit number

IMAGE? 32g

SAVE—AREA? g:i
*EXITFJ

@PRIOR BCHO3 42D~J

% Sétt prioriteten tilll 42

Prioriteten kan kontrolleras med kommandot:

@LIST-RT—DESCRIPTION BCHO3¢~J
For denna batch—process, skall prioriteten vara
42. For en vanlig
batch-process, skall den vanligtvis vara mindre
an 20.

Att éterstélla prioriteten
Om en batch—process inte langre skall anvandas
av ACCESS, skall Du
sétta tillbaka prioriteten till det "normala"
med foljande procedur:

@SINTRAN-SERVICEFJ

*INSERT—IN-TIME-SLICE 674D"J

MEMORY? gtg

% Logical unit number

IMAGE? $21

SAVE—AREA? g:i
*EXITkJ
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Denna bilaga ar en referenssektion som forkl
arar négra speciella

felsituationer. Troligen kommer Du inte att fa
vara med om négon sédan

sé anvand darfor bilagan som en referens.

NAGONTING AR FEL PA ARBETSOMRADET

Problem:

Efter att ha skapat en ny ACCESS-anvanda
re
honom/henne ett arbetsomréde sé kan Du
fa
mar Du startar ACCESS trots att filerna pa
inte finns under anvandaren. ACCESS skapa
r
ger meddelandet 'Tvetydigt filnamn'.

Orsak:

Det finns filer under anvandare SYSTEM med
namn som
motsvarar filnamnen som givits i arbetsomré
det. Filsystemet
soker automatiskt efter filerna under SYSTEM
och atervander
med felmeddelandet.

Losning:

Andra namnet pé arbetsomrédet for denna ACCES
SanVandare

och givit
detta meddelande
arbetsomrédet
inte filerna och

eller stryk/byt namn pa filerna under anvandare
SYSTEM.

ACCESS systemfel

- - Felkod ér: 160

Problem:

ACCESS startar inte och ger detta felmeddela
nde.

Orsak:

"Internal device" numret som givits i ACCES
S—xx—EzﬁELP
finns inte eller ACCESS kan inte lasa dem.

Losning:

Kontrollera filen ACCESS-xx-EzHELP.
Finns de givna "device”
numren? Numren méste Skrivas till vanster
(i kolumn 1)

SIBAS FEL: Realm not in ready mode / 881
Problem:

ACCESS ger detta meddelanden mar Du kor en trans
aktion.

Orsak:

Ett onormalt stopp av SIBAS kan ha uppstétt
fore detta
meddelande. Nap ACCESS forsoker satta en "realm
" till
"ready" sé far det meddelande 885. En realm
har inte
avslutats pé ratt satt utan blivit avbrutet.
ACCESS forsoker
att slutfora och meddelandet visas.
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Aterstéll "error flag" i SIB—DEM.
Detta gor inte databasen
felfri men det ér mojligt att kora transaktioner igen.

INGA POSTER FUNNA

Problem:

ACCESS ger ett meddelande nér Du kora en transaktion med
element for att slé ihop tabeller trots att Du vet att
transaktionen har givit resultat.

Orsak:

Det kan vara inkonsistens i SIBAS databasen.

Losning:

Verifiera "indexen" och "seten" i databasen med SIB—DBM.

SGKNINGEN AR ALLTFOR KOMPLEX FOR DENNA VERSION AV ACCESS

Problem:

ACCESS ger meddelanden nér Du forsoker kora en transaktion.

Orsak:

Om Du anvénder en operator IN(....) med ménga
selekteringskriterier och om "item" ér definierad som nyckel
sé kan detta resultera 1 en "buffer overflow".

Losning:

Ta bort nyckeln och lét ACCESS soka genom databasen
sekventiellt.

SIBAS INTERFACE FEL: 0

Problem:

ACCESS ge meddelandet nér Du forsoker kora en transaktion.

Orsak:

SIBAS databasnamnet motsvarar inte SIBABS process numret.

Losning:

Andra SIBAS process numret f6r databasen eller starta rétt
databas for den givna processen.
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KONSTIGA FELMMEDELANDEN VID ANVANDNING AV 18AM FILER

Problem:

ACCESS svarar med underliga felmeddelanden frén
ISAM sasom
ISAM FEL nar Du kor en transaktion.

Orsak:

Detta hander om Du hade ett okontrollerat
stopp fore detta
meddelande. ISAM filerna kan innehélla fel.

Losning:

Kontrollera att agaren till ISAM—filerna
inte ar utan sidor.
Kor ISAM—SERVICE programmet for att ratta filern
a.

INTERNT ACCESS FEL MED FELMEDDELANDE: 18

Problem:

ACCESS startar inte och ger detta felmeddeland
e.

Orsak:

ACCESS forstér inte filen ACCESS—xx—E:INIT pa grund
av fel
format eller internt fel i filen.

Losning:

Ratta filen ACCESS—xx—E:HELP (eller anvand en kopia
av
filen) stryk filen ACCESS—xx—ElIT skapa en ny
och dumpa
:INIT filen igen.

ACCESS VILL INTE STARTA

Problem:

ACCESS vill inte starta och "hanger" utan
meddelande.

Orsak:

Kommunikationsproblem med DDI processen.

Losning: Stoppa DDI-processen och starta den igen.
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smyg
m_~

eller CTRL+D CTRL+D

SKIFT+

9mg
\ ,

étryke§ faltet dar markoren
ar p081tlonerad.

eller CTRL+D CTRL+L Stryger h?la Page? dar
markoren ar p081tlonerad

eller CTRL+G

Ylsar tlllggngllga kommandon

1 aktuell Sltuatlon

"“
_w4%
\\,,,,,/

eller CTRL+0

skérmen
bilden péfrégan
skriver
om
en
- fil_ (Du fér

till

fllnamn).
Ca

eller CTRL+A

Stker ett tecken — dar

~\

m
x 2
‘0 m

markéren ér positionerad.

eller CTRL+E

gér det méjligt att légga till
tecken fbre markdrens position.
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Nxckelord

ACCESS start

.

ACCESS—ANVANDARE

11.
17.
10
17, 69.

.

ACCESS-DDl-STOPMODE .
Anvandardefinition
Anvandarnamn

Arbetsomréde
Batch process
Batch-prioritet .
Batch—process
Data dictionary .
Databas
beskrivning .
strykning .
tillganglig.
Databas——definition
Dataelement definition
DBA .
.
DBA——ANVANDARE .
.
DBA anvandar—definition
DDI
filer .
.
och SINTRAN
process
start

12, 18.

.

stopp

DDI— filer .
DDI—
—process

Definiering DBA anvandare .
DUMP— HELP— FIL .
. . .
END—OF—LINE-WRAP lage .
Felmeddelanden
Felsituationer
Fel vid laddning
Fil
.
Fil,
flat
ISAM
Filer kommando
Filer,

FLAT
ISAM
Flat fil
.
.
Fleranvandarbibliotek .
Forkorta
.
Hjalpinformation
Internal device .
ISAM
fil
filer .
ISAM—FILER
Kolumnbredd

32. 35.
34:

Kommandofiler .

59.
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Kommunikationsproblem .
Kontrollkommandon .
KOPIERA-DATABASE
KOPIERA—REALM .
Kopiera-Realms
LADDA—DATA—FIL
LADDA—DATABAS .
LADDA—TEXT—FIL
LAGRA—DATA
LAGRA—TEXT
LAGRA—UTAN-RAM
Lagringsformat
Lésenord
. . .
Nivé
start . . . . . . .
tabell definition .
Niva, tabell definition .
Oberoende databasbeskrivningar
Odefinierade—datatyper
OPTIMERA—TABELL .
Prioritet .
Process DDI
Process,

batch .
DDI .
Realms

.

.

.

.

REDIGERA—ANVANDARE
REDIGERA-DATABAS
REDIGERA-DATATYPER
Redigera-tabell .
Resultatlangd .
SIBAS
grupper .
HEADING .
lésenord
nummer
realms
SIBAS-ITEMS .
SIBAS—REALMS
SIBAS-tabeller

SIBAS realm .
SINTRAN .
Skapa dataelement .
SKAPA—ANVANDARE .
SKAPA-DATABAS .
SKAPA—DATABASER .
SKAPA—TABELL
SLUT
Starta DBA

Startniva .

.

.

.

.

Storlek ACCESS—tabell
STRYK-DATABAS .
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STRYK—TABELL

. 39.
. 79.

Systemansvarig
Sbknyckel

33-

Sbktid
Tabell
Tabelldefinitionsnivé .
Tid sék .
. . . .
Tillgénglig databas
Transaktionsbibliotek

.

VAR—ANVANDs—DATATYP .

6M.
35-

13, 31.

64.

:26.

.63.
24

VISA—DATABASER
VISA—REALMS
VISA—TABELLER .
XON/XOFF
Agare .

: 26: 31.
36.

I no.
.

79.
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