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INSTALLEREil EN OPSTARTEI{

1.1. Overzicht van het pakket
ADIMENS ST wordt geleverd op twee dubbelzijdage diskettes: de programmadiskette en een datadiskette met voorbeelden.
De programmadiskette bevat naast de lile READ.ME de volgende files:
INIT.PRG

lNlT dient voor het opstellen van de structuur van de database. Daarbij maakt
u gebruik van de muis. Schermmaskers maakt u aan met de ExEc-module.
EXEC,PRG
EXEC dientvoor het praktisch gebruik van ADIMENS. Met EXEC kunt u gegevens

invoeren, wijzigen, wissen, zoeken en op velerlei wijzen presenteren. Bovendien

biedt EXEC de mogelijkheid gegevens lussen databases en andere programma's uit te wrsselen en slandaardbrieven op te stellen.
REOHG,TTP
Als de inhoud van een bestaande database via lNlT werd gewilzigd, dan moet

de database worden gereorganlseerd; dit proces verloopt automatisch.
COMMAND.PRG
Een met MS-DOS verwante command interpreter.
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PRINTPLL]S,ACC
Een accessoire waarmee Wordplus- en ASCllJiles kunnen worden afgedrukt,
terwijl de gebruiker gewoon doorwerkt met de database. De file PRINTPLUS.TXT
bevat een daarvoor bestemde handleiding.
De diskette met voorbeelden bevat de volgende folders/files:
AVR

-

CAMPING

De camping-database is een volledig uitgewerkt voorbeeld voor het beheer
van een camping. Dit wordt ook in hoofdstuk 3 ("Een eerste kennismaking")
gebruikt.
DIVERSEN

Diverse liles met de extensie .DAT. Deze kunnen worden ingelezen in lNlT
om databases aan te maken.

1.2. lnstalleren
Alvorens ADIMENS ST in gebruik te nemen, is het raadzaam de originele
diskettes te kopieren en de kopieen als werkdiskette te gebruiken. Berg de
originele diskettes veilig op. De Atari gebruakershandleiding geeft aan hoe
het lormatteren in zijn werk gaat. Formafteer tevens een diskette voor de
oeleningen uit hoofdstuk 3.

a) E6n disk drive
Vanaf de programmadiskette kunnen de programma's lNlT en EXEC worden
geladen. Daarna kan deze diskette worden vervangen door de diskette waarop

de dalabase is opgeslagen.
Het is ook mogelijk de database te kopieren naar de programmadiskette, zodat
het verwisselen van diskettes overbodig is.

b) Twee disk drives
De programmadiskefte mag in drive A worden geplaatst en de datadiskette
in drive B, maar ook omgekeerd. De database kan vanaf de betreffende diskette

worden geladen.
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Wanneer u met grote hoeveelheden gegevens wilt werken, kunt u eerst het
programma in het geheugen laden en vervolgens de diskette verwijderen.
Dan staan beide drives ter beschikking voor gegevens. De verdeling van de
afzonderlijke files in de database wordt nader beschreven in punt e) "Verdelen
van de database over twee geheugenmedia".

c) Hard disk
De mogelijkheid bestaat zowel de inhoud van de programma- als de datadiskette te kopieren naar een hard disk, omdat deze diskettes niet tegen
kopieren beschermd zijn. Het is aan te bevelen alle files van dezelfde database
in 66n folder op te slaan.

d) Ramdisk
Door de toepassing van een Ramdisk is de toegankelijkheid van de gegevens
aanzienlijk groter dan btj een diskette. Een Bamdisk is echter geen permanent
geheugen; wanneer de netspanning zou wegvallen, gaan alle gegevens in
de Ramdisk verloren.

Als uw computer over voldoende opslagcapaciteit beschikt, kunnen de ADIMENSJiles v66r het opstarten van het programma naar een Hamdisk worden
gekopieerd. De gebruiker kan de gegevens ook verdelen over een diskette
en een Hamdisk. Raadpleeg de navolgende alinea.

e) Verdelen van de database over twee geheugenmedia
De INX- en REC-files mogen worden verdeeld over meerdere geheugenmedia,
zoals over twee disk drives, of combinaties mei Ramdisk of hard disk. lndien
de gegevens- en de sleutel-files te omvangrijk worden voor 66n geheugenmedium, dan kunnen zij als volgt worden opgedeeld:
Opslagmedium 1: NMM.DAT (informatie van lNlT)
NMM.LNK (inlormatie over verbindingen)
NMNLINX (sleutel-file)
NMIVI.RSC (resource file voor maskers)
NMM.DEF (definitie van resource file voor RSC)
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Opslagmedium 2: NMM.DFN {definities van files en sleutels)
NAAM.DCL (inlormatie over kenmerken)
NAAM.REC (gegevensJile)

'1.3. ADIMENS ST

opstarten

Als u voor het eerst met ADIIVlENS ST gaat werken, verdient het aanbeveling
hoofdstuk 3 door te nemen. De daarin beschreven oeleningen behandelen
stapsgewijs het aanmaken en gebruiken van een database.
ln andere gevallen kunt u als volgt verder gaan:

Aanmaken van een nieuwe database met behulp van
de lNlT-module
Hetvia lNlT definieren van een database zorgt voor files met de extensies:
.DAT (grafische) beschrijving van de database, verdelang van de opslag en
opties
.LNK informatie over verbindingen
.DCL definities van kenmerken {van velden)
.DFN definities van kenmerken (van velden)

Stap

1:

.lNX

.REC

sleuteljile(leeg)
gegevensJile(leeg)

Stap 2: lNlT stelt aan de hand van .DCL de noodzakelijke beeldschermmaskers

op (RSC, DEF).
Stap 3: EXEC dient voor het invoeren, veranderen, afbeelden van gegevens,
enz.
Voor wijzigingen aan maskers of aanvullingen met nieuwe velden of logische
Itles roept u lNlT op, opent de bestaande database en kiest vervolgens "Db
genereren". De aangevulde of gewijzigde database is compatibel met de reeds

bestaandel
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1.4. Overgaan van versie 1.6 naar versie 2.2
a) Werkwijze
Stap 1: De maskers van versie 1.6 met behulp van lNlT 2.2 in een andere
Iolder of ander opslagmedium namaken en afsluiten door te klikken op de
optie "Db genereren".
Stap 2: De nieuw aangemaakte files .DAT en .LNK gebruiken en de liles .DCL,
.DFN, .lNX en .REC overnemen uit versie 1.6. Dat is alles!

b) Alternatieve werl$iize
De zojuist beschreven slappen, maar in plaats van het overnemen van de
files -.lNX en ..REC worden alle via lNlT nieuw aangemaakte files gebruikt.
Vooraf moeten met versie 2.2 de gegevens uit versie 1 .6 worden gedxporteerd,
waarna zij met versie 2.2 weer worden geimporteerd. Bii deze methode worden
hiaten verwijderd, die door het wissen in de lile .REC zijn ontstaan. Daarna
is de database "gezuiverd" en verloopl het raadplegen van gegevensblokken
veelal sneller.
Opmerking: Reserveer nu via de optie "Db geheugenruimte..." van lNlTevenveel
geheugenruimte (in Kbytes) als nodig was voor de ,iles .lNX en .REC van
versie 1.6.

c) Filterdefinities
De gedefinreerde filters uil versie 1.6 zijn niet langer compatibel met de nieuwe
versie, zodat deze opnieuw moeten worden aangemaakt.

Bovendien staat op de eerste regel van EXP/CAL/PlKJiles ".F|LE" in plaats
van "BESTAND", zodal deze files nu ook in anderstalige versies rechtstreeks
kunnen worden gebruikt.
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2.

ALGEMEEiI
2.1. Algemeen
ADIMENS ST is een veelzijdig database-programma
Het concept voor ADIMENS ST ontstond uit de wens de mogelijkheden van
moderne desk{op computers ook binnen het bereik te brengen van de leek
op het gebied van elektronische gegevensverwerking, zonder dat hrj daarvoor
eerst een programmeertaal zou moeten leren. Tevens mocht de eenvoudige
bediening echter niet ten koste gaan van gebruikslaciliteiten. Het resultaat
is een professioneel database-systeem, met veelzijdige toepassingen en een
gebruiksvriendelijke bediening.
ADIIVlENS ST kan overal rendabel worden ingezet waar nu de gegevensbestanden nog handmatig worden bijgehouden middels kaartenbakken ol lijsten.
Enkele van de vele toepassingsmogelijkheden zijn:
afhandeling van orders
adressenbeheer
archivering
beheer van een bibliotheek
camping (bezettingsgraad/reserveringen)
integratie van tekst en gegevens
vastleggen en analyseren van wetenschappelijk onderzoek
uitwerken van enqu6teJormulieren
controle van gegevensbeheer
catalogus- en informatiesystemen
evaluaties
organtsatie/planning
analyse van patidntgegevens
kwaliteitscontrole
jurisprudentie bilhouden
gegevens opzoeken
beheren van een schooladminisfatie
bewaking van levertermijnen
beheer van een ledenbestand (biivoorbeeld een vereniging)
beheer van een clientenbestand

-
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Soms is hetgewenst de gegevens die tot nu toe door de automatiseringsafdeling

o{ extern werden beheerd, op de werkplek zelf rechtstreeks te verwerken.
Dit geldt met name als de gegevens zeer regelmatig moeten worden gewijzigd
en bovendien actueel en snel toegankelijk moeten ziln.

Enkele belangrijke punten!
1. Gebruik altijd gelormatteerde diskettes.
Formatteer diskettes met de optie Format uat het File-menu van GEMDesktop.

2. Maak regelmatig backups van een database.
Het is aan te bevelen een dubbele beveiliging te hanteren. Stel dat alle
gegevens op 1 diskette passen. Dan formatteert u twee lege drskettes:
A en B. Daarna kopieert u:
na de eerste dag alle gegevens naar diskette A
na de tweede dag alle gegevens naar diskette B
na de derde dag alle gegevens naar diskette A
enz.

Op deze wijze voorkomt u dat de gegevens van de vorige dag worden
overschreven door loute gegevens van de dag erna. Bij een drievoudige
beveiliging gebruikt u drie datadiskettes, enz.
3. Als een database op een diskette is opgeslagen, dan mag deze pas na
correct afsluiten van de database uit de drive worden verwijderd.
Niet correct afsluiten van de database kan beschadiging van de gehele
gegevens-file tot gevolg hebben. Tijdens het gebruik van een database
mag de diskete slechts uit de drive worden verwijderd om een document
van een andere diskette te laden. Vervolgens moet de verwijderde diskette
weer in de drive worden geplaatst.
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2.2. De database als dossierkast
Vroeger dienden dossierkasten voor de opslag van persoonsgegevens, adressen van klanten, orders of andere informatie. Hoe omvangrilker de gegevens
echter werden, hoe eerder de mogelijkheden van deze opslagmethode waren
uitgeput. Tegenwoordig wordt de opslag en het beheer van deze gegevens
verzorgd door uw persoonlijke database. Een database is in feite niets meer
dan een elektronische dossierkast, maar dan wel een die veel minder ruimte
en tijd in beslag neemt. Bovendien beschikt u over vrijwel onbeperkte
mogelijkheden de gegevens op basis van verschillende criteria te laten sorteren
en met elkaar in verband te brengen.
Dat technische vooruitgang niet gepaard hoeft te gaan met onduidelijkheid
en gebrek aan overzicht, moge blijken uit de opzet van een ADIMENS ST
database. De werkzaamheden die werden verricht met conventionele dossierkasten, zijn rechtstreeks overdraagbaar naar de elektronische database.

Dossierkast:
kast
kaartenbak
systeemkaart

bevat alle gegevens van een afdeling
bevat alle gegevens van een bepaald onderwerp

bestemd voor algemene inlormatie over alzonderlijke gegevens

regel, veld

a2onderlijk gegeven, bijvoorbeeld naam, adres ol plaatsnaam

Database:
basis
file

record

bevat alle gegevens van een afdeling
bevat alle gegevens van een bepaald onderwerp

bestemd voor algemene informatie over afzonderlijke gegevensi kan in een zogeheten "masker" (layout) op het scherm
worden afgebeeld

kenmerk
(veld)

bevat een door specifieke kenmerknaam (veldnaam) (veld)
eenduidig gecodeerd deel van de totale informatie van een
record

(c) ADI Sottware

(c) ATARI Corp.

ADIMENS ST

De

Algemeen

structuur:

kast
I

basis

kaartenbakken

systeemkaarten

I

Iiles

records

!n gebruik nemen:
opschrift op
kast aanbrengen

opschrift op
kaartenbakken
aanbrengen

systeemkaarten
ontwerpen, incl.
kenmerken voor
soort gegevens

basis-namen
bepalen

record-namen
bepalen

maskers onlwerpen,
incl. definitie
en positie van
kenmerken (ingavevelden)

I
I

Elke dossierkast is volgens een bepaald systeem ingedeeld en geordend.
Dit garandeert dat nieuwe gegevens op de juiste plaats terecht komen en
dat bestaande informatie eenvoudig is te raadplegen. Hoe beter de ordening
is, hoe sneller men gezochte gegevens kan opzoeken. Ook elke database
heeft een geordende structuur. Zoals er verschillende systemen zijn voor het
indelen van dossierkasten, zo is dat ook het geval bij databases. Een goed
database-systeem onderscheidt zich door:
een grote opslagcapaciteit voor gegevens
bruikbaarheid voor vele typen administratief werk
probleemloos toevoegen en veranderen van gegevens
snel kunnen terugvinden van opgeslagen gegevens
overzichtelijke presentatie van gegevens
veelzijdige mogelijkheden tot combineren van gegevens
uitgebreide sorteermogelijkheden
Het voordeel van een database in vergelijking met een dossierkasl en kaartenbakken is met name dat de gebruiker niet gebonden is aan slechts e6n
sorteercriterium. Met behulp van ADIMENS ST kan een adressenjile biivoorbeeld niet alleen zoals gebruikelijk op naam worden doorzocht ook elk ander
gewenst criterium of trelwoord kan als zoek- ol sorteercriterium worden
opgegeven.

-
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Enkele voorbeelden:

-

postcode
telefoonnummer
salarisschaal
geboortedatum

ADIMENS ST biedt bovendien nog de volgende voordelen:

-

Schermmaskers zijn niet gebonden aan een bepaalde indeling. Zij kunnen
ook op elk gewenst moment worden aangepast.
Het uitwerken van gegevens kan plaatsvinden met meerdere criteria voor
indeling, zoeken en sorteren.
Kenmerken voor records zijn vrij te kiezen en later te wijzigen.
Overzichten zijn uit de Msisgegevens samen te stellen met vrijwel elke
combinatie van kenmerken en haast onbegrensde mogelijkheden voor
layout. De overzichten mogen ook gegevens bevatten uit meer dan een
file.

-

ln teksten zoals brieven o, standaardlormulieren kunnen gegevens worden

ingevoegd en afgedrukt.
Het dubbel opslaan van dezelfde gegevens is overbodig.
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2.3. Het concept van een database
De werkelijke waarde van een database blijkt pas in de praktijk. Om aan
de gestelde eisen te kunnen voldoen, moet een goed doordacht concept
in weloverwogen stappen worden uitgewerkt. Die stapsgewijze methode wordt

duidelijk uit onderstaande vragen en ook later in hoofdstuk 3.
1. Eisen waaraan de dalabase moet voldoen (hoe is de toestand nu en hoe
moet deze worden?):

Welke taken moet de database kunnen uitvoeren? ln hoevene moet bij
het database-concept met de gewenste toestand van de taakafhandeling
rekening worden gehouden?

2. Opstellen van files:
Welke kenmerkgroepen kunnen in files worden samengevoegd?
Volgens welke criteria kunnen gegevens-files worden opgedeeld in kleinere
files?

3. Bepalen van de volgorde van invoer:
Welke file(s) moet(en) als eerste worden aangemaakt?

4. Bepalen van zoeksleulels:
Met welke criteria moet rekening worden gehouden om de juiste zoeksleutels te kunnen bepalen?

5. Bepalen van verbindingssleutels:
Wat zijn zinvolle verbindingssleutels?

6. Testen van struduur van dalabase:
Zal de ontworpen structuur vari de database voldoen aan de eisen die
naar verwachting in de praktijk worden gesteld?

7. Ontwerpen van maskers (details):
Waarmee moet rekening worden gehouden om de invoer en presentatie
van gegevens zo eenvoudig mogelijk te maken?
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EEN EERSTE KENNISMAKII{G

Leerdoelstellingen:

-

Doorzien van het concept van een database en die kennis omzetten aan
de hand van een voorbeeld (zie 3.'1 .).
De opzet en het gebruik van een database met een adressenfile (zie 3.2.):
Nieuwe database aanmaken met behulp van lNlT-module (3.2.1.)
lnvoeren, zichtbaar maken, zoeken en veranderen van gegevens met
behulp van EXEC (3.2.2.)

----

Samenvoegen van gegevens met een tekst (standaardbrief) met EXECmodule (3.2.3.)

Uitbreiding van basisgegevens en uituoeren van complexe bewerkingen
op gegevens (zie 3.3.)
-- Uitbreiden van een database met behulp van lNlT-module, zonder

------

gegevens te verliezen (3.3.1.)
Koppelen van files van een database in de EXEC-module (3.3.2.)

Berekeningen uitvoeren tijdens het invoeren en veranderingen doorvoeren in de EXEC-module (3.3.3.)
Berekeningen uituoeren bil het presenteren van gegevens (samenvoegen
met tekst uit EXEC-module) (3.3.4.)
Kiezen van records voor bijwerken o, presenteren (3.3.5.)
Gegevens overbrengen naar andere files (Export/lmport) (3.3.6.)

Dit hoofdstuk geeft slechts een beknopte kennismaking met de belangrijkste
functies van ADll\4ENS ST. De hoofdstukken 4 t/m 7 zijn bedoeld als naslagwerk

en geven meer bijzonderheden over elke afzonderlijke programma-module.
Uiteraard is het niet zo, dat u van de ene dag op de andere een dalabaseprogramma geheel kunt beheersen. Een effectief gebruik van alle veelzijdige
en complexe bewerkingen vergt oefening. Dit hoofdstuk wil daarbij hulp bieden.
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3.1. Van concept naardatabase
Een goed concept voor een database vereist dat allereerst precies wordt
gedefinieerd welke taken de database zal moeten uitvoeren. Het opstellen
van een "taakomschrilving" in de beginfase waarborgt datalle volgende stappen

snel tot een effectieve probleemoplossing leiden. Later kunt u dan de functies
van de database gedetailleerder omschrijven. ADIMENS ST biedt de mogelijkheid maskers op elk gewenst moment te wijzigen en extra kenmerken of
files toe te voegen voor wijzigingen, resp. uitbreidingen.

De afzonderlijke fasen voor het oplossen van het gestelde probleem worden
in dit hoofdstuk aan de hand van de dagelijkse werkzaamheden voor het beheer
van een camping uiteengezet. De beheerder van camping "Zeezicht" heeft
besloten de reservering, aanmeldrng en bezettingsgraad voor zijn camping
te automatiseren. Zijn camping biedt 95 staanplaatsen en hij wil de verwerking
van de gegevens voor de camping eflectiever opzetten. Dit met behulp van
een database. Zijn huidige ervaringen en wensen zullen we in dit hooldstuk
met behulp van het programma ADIMENS ST realiseren.
Plattegrond camping "Zeezicht"
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3.1.1. Taken van de database (huidige toestand
en gewenst concept)
Voor de beschrijving van de taken die de database moet gaan vervullen, moet
eerst worden beschreven hoe de gegevens tot nu toe worden verwerkt. Die
werkwijze moet dan worden vergeleken met de eisen die men aan de database
stelt (zoals het maken van overzichten en het opstellen van rekeningen).

Uit welke deeltaken bestaan de organisatorische
werkzaamheden?
Voorbeeld:

-

Analyse van de bezetting in het afgelopen seizoen (winter)
Verzending van vakantie-aanbiedingen (winter)

Ontvangen reserveringen boeken en afhandelen (voorlaar) en aanmaken
van formulieren voor aanmelding en betaling

Administratie voor overheden, zoals belasting, politie en VW, onder meer
voor de toeristenbelasting {voorjaar)
Plaatstoewijzing: aanmelding, almelding, "wie staat waar?" in verband met
doorgeven van berichten {Seizoen, dagelijks)
Overzicht van gasten op de camping voor de voorgeschreven melding
aan overheidsinstanties (seizoen, dagelijks)
Afrekening met betrekking tot vertrokken gasten (toerastenbelasting) voor
de VW (seizoen, dagelijks)
Archief met gegevens van gasten {seizoen, dagelijks)

Welke bescheiden (formulieren, kaarten en teksten)
worden op dit moment bij elke venrerkingsfase
gebruikt?
Voorbeeld:
Aanmeldingsformulier, in 4-voud: standplaats, naam, WV
Alrekening bij vertrek
Overzicht van groepen voor melding aan overheid {lijst met bezoekersgroepen)

-

Welke taken moeten eenvoudager en sneller verlopen
en welke rol spelen daarbij de bescheiden?
Voorbeeld:
Overzicht van reserveringen, sorteren op basis van aankomst en vertrek
Overzicht toegewezen plaatsen: "ls plaats x nog vrij? Tot welke datum?
Waar verblijft het gezin Jansen?"
Afrekening "zonder rekenmachine", met gespecificeerde rekenang voor de
gast

-
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-

Totaaloverzicht voor VW in plaats van alzonderlijke afrekeningen met
totaalbedrag
Totaaloverzicht voor melding aan overheidsinstanties, in plaats van vele
alzonderlijke meldingsformulieren
De voor de aanmelding bestemde informatie blijft ook na automatisering
beschikbaar, maar kan tevens voor stalislische overzichten worden gebruikt
(aantal kinderen i.v.m. speelterrein en recreatievoorzieningen)

3.1.2. Files aanmaken
Het is raadzaam een overzicht te maken van de gegevens die op de huidige
Iormulieren worden ingevuld en te noteren welke extra gegevens noodzakelijk

worden als gevolg van het gebruik van kenmerken in de database. Dit
vereenvoudigt het samenvatten van kenmerkgroepen tot azonderlijke liles.
Voor zover nog geen documenten beschikbaarzijn die als discussiestuk kunnen
Iungeren, worden de inhoudelijk bij elkaar behorende kenmerken of voor
dezelfde deeltaken noodzakelijke kenmerken tot kenmerkgroepen samengevoegd. Deze groepen worden vervolgens omgezet of samengevoegd in files.
Het is raadzaam tijdig ontwerpen te maken voor de beeldschermmaskers,
omdat die uitstekend discussiemateriaal zijn voor de uiteindelijke positie van
de gegevens op het beeldscherm. Elk masker verwijst naar de structuur van
de file waartoe het behoort. Daarom kan aan de hand van die masker-ontwerpen
het werken met de database aanschouwelljk worden gemaakt. Een goede
verdeling van de kenmerken ofwel ingavevelden over de maskers van een
Iile kan e(oe bijdragen dat de gebruiker slechts zelden naar andere files moet
overgaan. De volgorde van de velden op een masker moet gebaseerd zijn
op de meest gebruikelijke volgorde bij het intikken van de gegevens (bijvoorbeeld eersl de naam en daarna het adres, in plaats van omgekeerd).
Voorbeeld:

De zojuist omschreven vergelijking tussen de huidige en de gewenste mogelijkheden maakt duidelijk dat een database met de drie volgende files zinvol
zou zijn:

ADRESSEN voor

PLAATS
GHOEPEN

het vastleggen van adressen en afhandeling van reserveringen
voor bepaling van toegewezen vakken, aan- en afmelding,
incl. afrekening en overzichten voor de VW
voor het verwerken van groepen gasten, waarvan alleen de
hoogst noodzakelijke gegevens worden verwerkt. De persoonlijke gegevens van een groepsvertegenwoordiger worden in
de lile PLAATS opgenomen. Tot nu toe moest hij op een apart
formulier alle leden van zajn groep invullen.
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Een overzicht van de alzonderlijke gegevens die per verschillend formulier

kunnen worden ingevoerd (de toekomstige "kenmerken" van velden in de

database, zoals "adres"), geeft aan dat:

-

de momenteel gebruikte formulieren kunnen worden overgenomen of dat
meerdere formulieren kunnen worden samengevoegd tot 66n nieuw formulier, zonder dat daardoor de hoeveelheid gegevens afneemt (aanmeldingen en rekeningen; file PLAATS)
"lange" formulieren met vaak terugkerende gegevens te combineren zijn
tot een geringer aantal velden op een masker, dat herhaaldelijk kan worden
ingevuld, maar levens als een geheel op het scherm kan verschijnen
(groepsformulier met 30 regels voor opgave van 30 gasten; file GROEPEN
met 1 record per persoon)

kenmerk-naam

tot nu toe
op formulier

in database

vaknummer

aanmelding, afrekening
groepsoverzicht
aanmelding, af rekening
groepsoverzicht
aanmelding, alrekening
groepsoverzicht
aanmelding, afrekening
aanmelding, a{rekening
groepsoverzicht
aanmelding
groepsoverzicht
aanmelding
aanmelding
groepsoverzicht
aanmelding
aanmelding
aanmeldlng
aanmeld ng, afrekening
aanmeld ng, afrekening
afrekening
aanmelding, af rekening
aanmelding, af rekening
aanmeldlng
afrekening
afrekening
alrekening

PLAATS

naam

-"- groepsleden
voornaam
-"- groepsleden
straat

postcode + woonplaats
-"- groepsleden
geboorteplaats
-"- groepsleden
qeboortedatum
nationaliteit
-"- groepsleden
beroep
kenteken
pasp. nr

aankomst
vertrek
overnachtingen
begl. boven 14 jr
pers. van 6-18 jr
onder 6 jr
staangeld
elektriciteit
tot.bedrag
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PLAATS

GROEPEN
PL,AATS

GROEPEN
PL,AATS

PLAATS

GROEPEN
PL,AATS

GROEPEN
PL,AATS
PL,ACTS

GROEPEN
PL,AATS

PLMTS
PLAATS
PLAATS
PLAATS
PLAATS
PL,AATS
PL,AATS

PLAATS
PLAATS

PLMTS
PLMTS
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Tot nu toe verwerkt de beheerder de reserveringen handmatig. Dit biedt ons

nu de mogelijkheid naast het ontwerpen van nieuwe formulieren ook in te
gaan op essentiele voorbereidingen van een database (zie voorbeeld 3.2.1.).

3.1.3. Volgorde van realisering
Als de indeling in files ongeveer vaststaat, moet de belangrijke beslissing worden

genomen of de database stapsgewijs wordt ingevoerd of in een keer. Hoe
omvangrijker en complexer de deeltaken zijn, hoe meer reden er is voor
stapsgewijze introductie van de database. Alle medewerkers die gebruik maken
van de database, moeten immers leren omgaan met het pakket en de computer.
Bij de beslissing in welke stappen en volgorde een database wordt gerealiseerd,
spelen de volgende aspecten een belangrijke rol:
aanwezige voorkennis, beschikbaarheid van elke medewerker

-

welke deeltaken kunnen los van andere taken in de database worden

opgenomen?
welke deeltaken hangen zo nauw samen dat ze alleen gecombineerd zinvol
uitvoerbaar zijn?
voor welke taken zijn tijdsdruk en werktijd zo belangrilk dat ze versneld
in de database moeten worden opgenomen?
Naast deze rechlstreeks op persoons- en taakgebonden overwegingen moet
bij een stapsgewijze realisering ook de onderlinge afhankelijkheid van gegevens in het oog worden gehouden.
De campingbeheerder besluit tot stapsgewijze introductie, die aansluit bij het
seizoen waarin diverse werkzaamheden zich voordoen.

fase

'1

taak

aanbieding naar gasten
die het afgelopen jaar
langer dan 1 week op de
camplng verbleven
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vereiste voor database
adressen opslaan, standaardbrief opstellen, etiketten
voor enveloppen (file
ADRESSEN, gegevens samenvoegen met brief)
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2

binnengekomen reserveringen vastleggen

file ADRESSEN uitbreiden met

kenmerken voor standaardgegevens voor reserveringsdoeleinden

3

voorbereiden plaatsindeling, aanmeldingsformulieren, alrekening,
bescheiden WV e.d.

4

repetitre in de vorm
van een simulatie

database uitbrerden met files
PLAATS (voor individuele gasten)
en GROEPEN (voor groepen), met
tekstuerwerker samenvoegformulieren opstellen
aan- en afmelding, dagstaten,
export en wissen van vertrokken
gasten

3.1.4. Zoeksleutels vaststellen
Nadat de volgorde voor de introductie van afzonderlijke files is vastgesteld,
moet worden bepaald welke kenmerken (velden) als zoeksleutel moeten
fungeren. Via ADIMENS ST ingevoerde gegevens kunt u kiezen met de lunctie
Filter (zie EXEC). Via die functie kunnen complexe criteria in meerdere
kenmerken worden ingevoerd, inclusief logische koppelingen. Deze lunctie
dient tevens als filter voor invoer, uitvoer, wilzigen en wissen van gegevens.
Vaak zoekt de gebruiker echter records op basis van 66n ingevoerd gegeven,
bijvoorbeeld naam ol woonplaats, Daarom kunnen kenmerken als deze binnen
ADll\4ENS ST ook als zoeksleutel f ungeren. Dit biedt twee voordelen:

-

Records kunnen snel worden opgezocht. Deze records worden in hun
totale masker afgebeeld en kunnen zowel vooruit als terug worden doorgebladerd.

De gegevens kunnen worden opgevraagd na sortering op basis van e6n
bepaald zoekwoord. Zo kunnen de adressen van gasten worden gesorteerd
op basis van naam of woonplaats. Het verdient aanbeveling de postcode
en woonplaals onder 66n kenmerk op te nemen en dat kenmerk als
zoeksleutel op te geven.
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In principe kan elk kenmerk (ingaveveld) als zoeksleutel fungeren. Daarbij
moet echter worden opgemerkt dat een zoeksleutel met een grote veldlengte
aanmerkelijk langere zoektijden tot gevolg heeft. Daarom moeten veldlengten
zo kort mogelijk worden gehouden. Bovendien vereisen zoeksleutels meer
geheugenruimte als velden die niet als zoeksleutel dienen.
Per Iile moet echter minimaal 66n kenmerk tevens zoeksleutel zijn, om daarmee
profijt te trekken van de snelle toegankeliikheid en het sorteren te beinvloeden.
Soms kan het van pas komen een extra veld aan te maken. Het is bijvoorbeeld

in een adressenjile met de kenmerken "achternaam",
"voornaam" enz. alleen de achternaam als zoeksleutel op te geven. Een aantal
achternamen zal namelijk veelvuldig voorkomen, wat bij zoeken of sorteren
een nadeel kan ziln. Als u echter bij namen als "Jansen" in een extra kenmerk
"naamsleutel" de postcode, achter- en voornaam op van gasten als
Peter Jansen in Botterdam 3078 PA Jansen, Peter
Truus Jansen in Eindhoven 5612 DA Jansen, Truus
mevr. Jansen in
4130 AB Jansen, mevr.
dan ontstaat
een primair op postcode en secundair op achternaam gesorteerde gasnauwelijks zinvol

Vianen

-

tenlijst;

de mogelijkheid de lile op achternaam snel te doorzoeken met behulp

van zogenaamde "wildcards" (zie EXEC: 5.2.5. "Data zoeken..."), bijvoor
beeld "?Jansen?". Hetvraagteken duidtaan dat u iedereen zoektdieJansen
heet, ongeacht de postcode en de voornaam.

ln de database voor camping "Zeezicht" zijn onderstaande sleutels zinvol:

file ADRESSEN
naamsleutel

toepassing:

sorteren van adressen (land, achternaam,
voornaam)

achternaam
woonplaats
ontvangen resererveringen
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opzoeken van bepaalde personen en sorteren op achternaam
sorteren op basis van woonplaats (postcode
en woonplaats in 6en veld, eventueel landcode v66r de postcode)
sorteren van en zoeken naar ontvangen
reserveringen
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sorteren van en zoeken naar toegewezen
plaatsen ter voorkoming van dubbele bezetting
correspondentie opslaan
correspondentie ops aan
sorteren van en zoeken naar correspondentre van plaatstoewijzing

vertrek

sorteren van en zoeken naar correspondentie van plaatstoewijzing

file PLAATS

toepassing:

plaats

sorteren van en zoeken naar toegewezen
plaatsen ter voorkom ng van dubbele bezetting

naamsleutel

sorteren van adressen (land, achter- en voornaam)

woonplaats

zoeken op basis van woonplaats {postcode
en woonplaats in zelfde gegevensveld, eventueel landcode v66r postcode)
sorteren van en zoeken naar correspondentie van plaatstoewijzing
sorteren van en zoeken naar correspondentie van plaatstoewijzing

aankomst
vertrek

file GROEPEN

toepassing:

achternaam, voornaam,
woonplaats

zoeken van bepaalde persoon op basis van
naam en woonplaats (postcode en woonplaats in zel{de gegevensveld, eventueel
landcode v66r postcode)

Bij het bepalen van de zoeksleutels is tot nu toe de discussie over het type
veld (alfanumenek, numeriek, datum) buiten beschouwing gelaten. We gaan
daar nader op in in 3.2. U kunt daarover eventueel nu al wat informatie doorlezen

in hoofdstuk 4.

3.1.5. Verbindingssleutels vaststellen
Verbindingssleutels koppelen bij elkaar behorende records uit verschillende
files aan elkaar. Dit kan zowel interactief via beeldschermdialogen als door
het samenvoeqen van informatie in een tekstdocument (zie EXEC: 5.9.6
"Samenvoegen")
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Als verbindingssleutels kunnen kenmerken fungeren, die:

voorkomen in de files die moeten worden gekoppeld; de kenmerknamen
mogen verschillend zajn, maar
behoren tot een kenmerk met een lengte en type waarvan de gegevens
zo eenduidig mogelijk zijn.
Het aantal verbindingssleutels moet zo gering mogelijk zijn, om te verhinderen
dat het sleutel-geheugen te omvangrijk wordt. Voor verbindingssleutels gebruikt
men vaak identificatienummers, omdat die kort en eenduidig zijn. Voorbeelden:
klant-, artikel-, onderdeel- en leennummers. De eerder aangehaalde sleutelnaam is een praktische oplossing voor adressenjiles en wordt ook ons
voorbeeld gebruikt.
Onderstaande afbeelding toont de verbinding tussen records uit verschillende
files binnen de database "Camping".

-

,rr

RDRESSEN

/\

+
+o+
+

,;l

r/\

\

@

GROEPEN

verbindingsnaam

verbindingssleutel in de file

plaatsnummer

ADBESSEN

naamcode

ADBESSEN

aangeboden plaats PLAATS plaats
naamsleutel
naamsleutel
groepsvertegenw.

PL,&ATS

GROEPEN
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Een geval waarin verbinding op basis van plaatsnummer nodig is:
ln 3.1.2. werd besloten de daadwerkelijk toegewezen plaatsen op de camping

vast te leggen in de file PLMTS. Daar is dus opgeslagen op welke vakken
tenlen en caravans staan. De reserveringen worden echter in de fiIeADRESSEN
opgeslagen. Op een bepaalde dag komt een gast vragen of hij zijn verblijf
op de aan hem toegekende plaats met een week zou kunnen verlengen.
De beheerder zoekt in de file PLAATS naar het record van de betreffende
gast en vindt daar het aan die gast toegekende plaatsnummer. Hij legt
vervolgens een verbinding naar de file ADRESSEN en zoekt daar naar een
record waar hetzelfde plaatsnummer in voorkomt. Op deze wijze kan hij zien
of de gewenste plaats op de camping gereserveerd is en zo ja vanaf welke
datum.

Verbinding op basis van naamcode is zinvol:
lussen ADRESSEN en PL.aATS om de reservering van arriverende gasten
te conlroleren (interactieve verbtnding)
tussen PL,AqTS en GROEPEN om de gegevens van alle individuele leden
van een groep te koppelen aan het record dat voor de groepsvertegenwoordiger werd gemaakt en snel een lijst voor melding aan overheidsinstanties op te stellen (koppeling om gegevens in te voegen in een
tekstdocument). De verbinding op basis van plaatsnummers is daarvoor
ongeschikt omdat een groep gasten vaak meerdere plaatsen op de camping
in beslag neemt.

-

-

Verbindingssleutels zijn in de betreffende file automatisch gecodeerd tot zoeken sorteersleutels, want na het koppelen geeft het verbindingskenmerk de
weg aan voor het zoeken en sorteren in de sleuteljlle.
Bij vergelijking van de voor de lile GROEPEN bepaalde zoeksleutels valt
op dat het kenmerk "groepsvertegenw." niet als zoeksleutel werd gedeIinieerd. Op grond van de regels kunt u alleen groepsleden opgeven. Via
een koppeling met de file PLMTS vindt men bovendien andere gegevens
over de groep, zoals op welke plaats(en) de groep verblijft, de vertrekdatum,
het aantal personen.
Andere gewenste verbindingsmogelijkheden kunnen binnen een file tot extra
zoeksleutels leiden.
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3.1.6. Controleren van de database-structuur
Het is soms moeilijk bii de ontwikkeling van de structuur van een database
tegelijk evenveel aandacht te besteden aan alle randvoorwaarden voor het
gebruik. Daarom is het raadzaam zodra het eerste concept van de database
vaste vorm heeft aangenomen een testfase in te bouwen. Daarin moet nog
eens goed worden doordacht hoe de praktische werkzaamheden door invoering van de database zullen veranderen.
Houd daarbij ook rekening met de taakverandering en de Iunctie van personeel
die naast uzelf ook met de database moeten werken. Daarbij moeten elementaire zaken worden beschouwd als:
Welke gegevens als eerste in het systeem moeten worden opgeslagen
voor het vastleggen van (reeds bestaande) informatie. Stel dat u al weet
dat u op korte termijn een groot aantal adresetiketten nodig hebt om een
mailing te versturen. Dan kunt u in een adressen-file eerst alleen de voor
die etiketten noodzakelijke gegevens invoeren en die pas later uitbreiden
met overige gegevens, zoals telefoonnummers en contactpersoon.
-- hoeveel diskettes zijn er nodig?
-- wie wordt verantwoordelijk voor alle gegevens en de beveilrging daarvan?
{Zie ook 2.1.)
-- werken meerdere personeelsleden op verschillende tijdstappen met de
database, is het zinvol een logboek bij te houden waarin wijziging van
gegevens of maskers, en voorbeelden van standaardformulieren worden
vastgelegd?

-

De structuurtest moet ook worden gebruikt om nog eens duidelljk inzicht te
krijgen in de vraag welke ingavevelden wel en niet noodzakelijk zijn. lndien
mogelijk moet elk veld (kenmerk) slechts 66n maal worden gebruikt. lvlocht
het ook in een ander verband nodig zijn, dan verdient het aanbeveling het
automatisch naar de andere lile te laten kopidren. Dit is binnen EXEC alleen
mogelijk via de functies lmport/Export (zie EXEC: 5.9.7. en 5.9.8. "lmport" resp.
"Export"). lllet name via de commandotaal van ADITALK kunt u op dit gebaed
een hoge mate van automatisering doorvoeren.
ln ons voorbeeld "Zeezichl" is dit in gedachten naspelen van het conceptuele
raamwerk moeilijk voorstelbaar. Daarom wordt de praktische uitwerking van
het concept voor camping "Zeezicht" aan de orde gesteld bij het behandelen
van alzonderlijke functies van de EXEC-module, in 3.2. Alvorens daaraan toe
te komen, gaan we eerst nader in op het onlwerpen van beeldschermmaskers,
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3.1.7. Opzet van beeldschermmaskers
De lNlT-module van ADIMENS ST maakt gebruik van de faciliteiten van de
GEM Desktop. Dit biedt de mogelijkheid maskers te ontwerpen waarvan de
uiteindelijke versre precies op het scherm verschijntzoals het ontwerp rs opgezet
(het zogeheten "what you see is what you get"-principe). Toch sommen we

hieronder enige punten op die aandacht verdienen bij het ontwerpen van
maskers. Daartoe behoren:
definitieve formulering van veldnamen: zo kort mogelijk, duidelijk en voor
zichzelf sprekend;
juiste keuze van veldlengte en duidelijk onderscheid tussen typen gegevens:
bij ADIMENS ST bestaat een keuze uit de volgende typen:
-- Tekstvelden voor invoer van alfanumerieke

-

tekens, met ruimte voor max. 70 tekens.

Die velden zijn op 6en schermmasker
meerdere malen te gebruiken, tot even-

Tekst

llureriek
lang nun,
Deciltaal
6eld
Datur

t--

r

__t
-, _t __

--

--

9999).

--

--

--

(c) ADI Soltware

tueel het gehele scherm wordt opgevuld
(max. 18 regels van elk 70 tekens). Alleen
bij tekstvelden as zoeken via "wildcards"
mogelijk {zie ook: 3.1.4. en EXEC: 5.2.6
Data zoeken...). Zij verdienen daarom de
voorkeur boven numerieke velden als met
de veldinhoud naet hoeft te worden gerekend en de sorteervolgorde bij gelijke
lengte van de veldinhoud (b.v. een postcode) niet wordt beinvloed.
Numerieke velden voor invoer van gehele
getallen van max. 4 cijfers (tussen -999 en
Lang-numerieke velden voor gehele getallen van 5 tot 10 cilfers (tussen -231-1 en
231i tussen -2147 483647 en
21 47 483647 |

Decimaalvelden voor decimale getallen
van max. 8 posities inclusiel de punt. lntern
rekent de computer met 23'posities inclusief plus- of minteken.
Geldvelden voor geldbedragen, met een
duizendtalpunten en decimale komma. De
bedragen worden intern als lang numeriek
verwerkt, zodat bedragen tussen
21 .47 4.836,47 en 21.474.835,47 mogelijk
zijn, van max. 13 posities.
13
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--

-

Datumvelden voor precies 8 tekens, {inclusiel de streepjes) voor het opgeven van
de datum volgens de notatie DD/MM/JJ.
overzichtelijke indeling van de positie van elk kenmerk (veld) op het
beeldscherm, zodat het invoeren en presenteren van gegevens zo ergonomisch mogelijk kan verlopen. Als veel gegevens moeten worden ingevoerd
die nu schriftelijk zijn vastgelegd, dan is een overzichtelijk ingedeeld
schermmasker zeer belangrijk. Een slecht ingedeeld beeldscherm verhoogt
de kans dat gegevens onder een verkeerd kenmerk worden ingevoerd
(bijvoorbeeld een straatnaam in het veld "naam" ol "woonplaats"). Zodra
de gegevens zijn ingevoerd, kan de positie van de kenmerken desgewenst
via de NIT-module worden gewijzigd om latere bewerkingen te vereenvoudigen. Dit kan op elficiente wijze zonder verlies van gegevens worden
uitgevoerd.

In pnncipe heeft het ontwerpen van maskers geen invloed op de interne
gegevensverwerking. Een goed doordachte maskerindellng is echter zeer
essentieel voor de gebruiksvriendelijkheid van een database. Als het aantal
ingavevelden te groot is om tegelijk op 66n beeldscherm te worden algebeeld,
dan kunt u maskers van meerdere schermpagina's aanmaken.
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3.2. Opzet en gebruik van een database met
adressen-file
Als het concept van de database is vastgelegd, d.w.z. zodra op grond van
de praktische dagelijkse werkzaamheden is vastgesteld aan welke vereisten
hij moet voldoen en dit is afgestemd op de technische mogelijkheden en
beperkingen van de computer, dan kan dat concept worden gerealiseerd met
behulp van de programmamodules van ADIMENS ST:
database opzetten met behulp van de module ADIMENS-INIT
database bewerken met behulp van de module ADIMENS-EXEC.
Zoals ook in het voorbeeld van camping "Zeezicht", beperken we ons tijdens
de eerste fase (zie 3.1.3.) tot alleen een adressenjile. Dit is een gangbare
start voor een database die later sterk wordt uatgebreid, omdat vele andere
files aan een adressenJile kunnen worden gekoppeld, zoals:

-

-ln

files met verschillende typen verzekeringen, die via een naamsleutel (zie
3.1 .4.) worden gekoppeld (database voor een verzekeringsagent);
files met uitgeleende boeken, gekoppeld via een naamsleutel met file-

hankelijk leennummer (bibliotheek);
file met programmaspecif icaties (database voor inlormatie over software).
eerste instantie is de belangrijkste opgave het invoeren van gegevens over
bestaande klanten en het aanpassen van die gegevens voor het aldrukken
van adresetiketten (in het geval van camping "Zeezichl" voor het versturen
van de aanbiedingen voor het nieuwe seizoen).
af

Tip
ln 3.2. en 3.3. gaan we de al op diskette opgeslagen algeronde database
CAMPING reconstrueren. Om verwisselingen te vermijden doen we dat onder
de nieuwe database-naam VOORBLD.

(c) ADI Sortwa.e
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3.2.1. Opzet van een database met een
adressen-file (lNlT)
Tip
Voor de onderstaande oefeningen is een lege gelormatteerde diskette nodig
of voldoende vrije geheugenruimte op de hard disk. Voer elke stap van een
oefening zoveel mogelijk zonder onderbreking uit. ls onderbreken onvermijdelijk, voer dan steeds stap 6 uit (opslaan van de database-opzet) alvorens
uw werkzaamheden af te slurten.
Met ADIMENS ST maakt u een totaalontwerp, waarvan later allerlei details
kunnen worden verfijnd:
beschrijving van de database {files, verbindingen)
beschrijving van de files (maskers, kenmerken)
beschrijving van de kenmerken (naam, type, lengte)
Het ontwerpen vindt plaats in vensters die alle dezellde opzet hebben, waarbij

.
.
.

u op dezelfde wijze te werk gaat als bij het ontwerpen via pen en paprer.
U hoeft alleen niet meer de afzonderlijke delen via sjablonen o{ knip- en
plakwerk samen te voegen.
Onderstaande stappen begeleiden u door het ontwerpproces van een database
met de naam "VOORBLD" met een standaard adresmasker.
Volg de stappen nauwkeurig op en raadpleeg indien nodrg de uitgebreidere
inlormatie over lNlT in hoofdstuk 4.
Stap

1

:

Opstarten van programma INIT.PRG

Het opzetten van een database verloopt via de programmamodule
lNlT. Start deze module op door een dubbele klik te geven op de
programmanaam INIT.PRG in de directory van uw programmadiskette.

Op het scherm verschijnt werkblad van lNlT met een prikbord, prullenmand, onderdelenvensters en een rij functietoetsen. Nileer informatie
over deze items vindt u in het Help-menu en in hooldstuk 5.
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Tips
U kunt de module lNlT ook opstarten vanuit het programma-menu van de
EXEC-module (zie EXEC: 5.8. "Programma's").

Stap 2: Optie "Nieuwe Db"
Voor het ontwerpen van uw database is nu een database-venster nodig,
waarin u de diverse onderdelen van de database kunt positioneren
en aan elkaar kunt relateren. Een dergelljk venster verkrijgt u via de
optie "Nieuwe Db" uit het Data-menu, resp. door op [F1]te drukken
(functietoets [F1], zie de rij met functietoetsen)

.

ffi

Td(st

lll,erid(
Llng nu,
Dc(inarl

ooa

6eld
Datur

Afbeelding: Database-venster voor nieuwe database
Het database-venster is nu actiel, zodat het eerder verschenen venster

met de onderdelen van de database alleen nog op de achtergrond
zichtbaar is. Bij GEN/-programma's is het actieve venster meestal
herkenbaar aan het puntenpatroon in het venster-kader.
Uw database zal in eerste instantie alleen bestaan uit een adressenfile en uw database-venster moet dus een naar die file verwijzend
File-ikoon bevatten (het kaartenbakJe in bovenstaande afbeelding).
Activeer het onderdelenvenster en sleep de File-ikoon binnen het
database-venster. Daarvoor houdt u tijdens het verplaatsen van de
muis de linkermuisknop ingedrukt.
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Zodta u de muisknop loslaat, wordt de File-ikoon geopend, zodat u
een naam voor de file kunl opgeven. Tik in: ADRESSEN en klik op
OK ol druk op [Return].
Zoals u uit het database-venster kunt afleiden,
bevat uw database nu een file ADRESSEN.
fIORESSEN

-

Activeer nu weer het database-venster door een klik te geven binnen dat
venster.

Iips
Gebruik steeds hoofdletters voor lile-namen. Dit bevordert later het overzicht
bij het opstellen van samenvoeglormulieren (zie EXEC: 5.9.6 "Samenvoegen").

Als u voorwerpen uit het onderdelenvenster nodig hebt, terwijl dat venster
niet actief is, dan kunt u de hierboven beschreven handelingen uilvoeren door
de rechtermuisknop ingedrukt te houden (zie lNlT).
Stap 3: Opslaan van de database-definitie. (Database benoemen)
Ook al heeft uw database lot nu toe slechts 66n file; we kunnen al
even oefenen met het opslaan ervan. Gebruik daarvoor de optie
"Opslaan als..." uit het Data-menu. Geef de naam VOORBLD.DAT op.
lNlT maakt dan een dataJile onder die naam aan en slaat uw database
op diskette op.
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Openen van een bestaande database-definitie
We gaan nu verder met de opzet van de database VOORBLD. Kies
in het Data-menu de optie "Db openen..." (of gebruik functaetoets [F2]).
Kies vervolgens VOORBLD.DAT. ln de bovenrand van het vensler is
aangegeven op welke diskette en in welke folder de database-definitie
is opgeslagen, gevolgd door de naam.

E liliiliiiiilii;illillliiiiiliiiiiinaan

ontbreekt

0

o

@

FIDRESSEN

o

o

o

i

Albeelding: Dalabase-venster van de database VOORBLD
De database-definitie bevindt zich op de diskette in drive B (direct
in de hoofd-directory: zonder folders).

rrps
Zodra u wat meer ervaring hebt opgedaan, kunt u de combinatie "Nieuwe
Db", "Opslaan als..." en "Db openen..." vervangen door meleen te slarten
met de keuze "Db openen...". Daarna vraagt het programma u de naam van
de database op te geven.
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Stap 5: Opbouwen van het schermmasker
Maskers dienen voor het invoeren van gegevens in de database. Om

een dergelijk masker te ontwerpen en daarin delen uit het onder
delenvenster te posilioneren, opent u de file ADRESSEN door een
dubbele klik op de File-ikoon te geven. Dan verschijnt het lop dit
moment nog lege) file-venster met het kader van het masker.

c
PRGIilN

lo o

I

o

ol

l::::::::::::.::::::::::::::::::::r

o

t

U kunt nu de kenmerksymbolen vanuit het onderdelenvenster naar
het tile-venster slepen. Voor meer informatie over veldtypen kunt u
de opties in het Help-menu raadplegen.
Voor de adressen-file willen we als eerste veld een sleutelkenmerk
voor eenduidige verwijzing naar personen. Op grond van wat eerder

in 3.1.4. werd besproken, is een tekstveld met een veldlengte van
30 tekeirs een goede oplossing. Versleep daarom vanuit het onderdelenvenster een tekstsymbool naar het ADHESSEN-venster. Zodra
u de muisknop loslaat, vraagt lNlT u de details van het tekstkenmerk
op te geven:

naam

(voor latere identificatie en toewilzing van de gegevens)
Tik ini naamsleutel
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(om ruimte te reserveren voor het gewenste aantal tekens)
Stel de veldlengte in op "30" door te klikken op het hokje
met de

pij

naar rechts.

Groot- (om indien nodig meerdere

veld

regels te reserveren voor het
betreffende kenmerk en de afzonderlijke regels later te
kunnen onderscheiden; zie EXEC: 5.9.6 "Samenvoegen",
onder "Groot-velden")
Laat getal "1 " ongewijzigd.

Sleutel (dient als zoek- en sorteersleutel; zie ook

3.1

.4 en lNlT

Sleutels)
Klik op "JA'.

Richting (horizontaal/verticaal; laat het ingave-veld naast resp. onder
de veldnaam verschijnen.)
Klik op "horizontaal". Klik op OK.

ln het lile-venster verschijnt nu een zwart omrand veld, waarin de
veldnaam en de veldlengte zijn aangegeven. Een stippellijn geeft de
beschikbare (horizontale) veldlengte aan. U kunt dit veld met behulp
van de muis naar elke gewenste positie in het masker slepen.

Tip
lNlT plaatst automatisch een dubbele punt (:) achter de kenmerknaam, dus
u hoeft die niet zelf aan de kenmerknaam toe te voegen.

(c) ADI Software

21

(c) ATARI Corp.

Kennismaking

ADIUENS ST

Maak nu het onderstaande masker veld voor veld aan, door steeds een
tekstsymbool uit het onderdelenvensler naar het file-venster te slepen.
Let daarbii op het volgende:

Sleutelvelden zijn herkenbaar aan een doorlopend kader, terwijl niet
sleulelvelden omkaderd zijn met een stippellijn
Een eerder gepositioneerd kenmerk kan worden gewijzigd door erop
te klikken en vervolgens in het Optie-menu de optie "lnfo tonen..."

te kiezen.
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Tip
ln de adressenjile zijn tot nu toe alleen teksvelden aangemaakt, omdat
alfanumerieke gegevens worden gebruikt:

-

postcode en woonplaats worden tijdens de gegevensinvoer tegelijkertijd
in het veld "woonplaats" ingetikt. Dit maakt het mogelijk deze gegevens
te laten voorafgaan door een landcode (bijvoorbeeld NL..1018 AA Amsterdam) en te sorteren op land of woonplaats.

-

ook voor telefoonniJmmers verdienen tekstvelden de voorkeur boven nume-

rieke velden ol lang-numerieke velden, omdat in teleloonnummers vaak

tekens als "/" en "-" of spaties voorkomen.

Tot nu toe zijn alleen de velden "naamsleutel", "naam" en "woonplaats" als
sleutelveld gebruikt, omdat alleen deze velden voor snel sorteren, zoeken en
weergeven noodzakelijk zijn. Eventuele zoek- en sorteerbewerkingen op basis
van andere kenmerken kunnen met de functie Filter worden geactiveerd (zie
EXEC: 5.2.6 "Data zoeken..." en 5.3. "Filtel').

Het is nuttig over een groot-veld te beschikken voor alle opmerkingen die
uit meer regels bestaan (voor de campingbeheerder bijvoorbeeld: "voorkeur
voor staanplaats bij speelterrein").
Groot-velden zijn niet bijzonder geschikt als sleutelveld omdat alleen de functie
Filter kan vaststellen of een gegeven op een bepaalde regel rn het veld staat.

Als tijdens het maken van maskers problemen optreden, raadpleeg dan de
hoordslukken 4 en verder, Na het opstellen van een masker kunt u ter controle

de functie "Db lnformatie..." uit het Optie-menu raadplegen (eventueel via
functietoets IF3]). Dit levert het volgende overzicht op:
aantal
3
aantal
aantal
aantal

sleutels =
gegevens = 10
files
=
verbindingen = 0
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Stap 6: Tussentiids opslaan van database-definitie

Bij het opstellen van complexe maskers zoals de bovenstaande is

hel aan le bevelen de funclie "Del. opslaan & doorgaan" uit het Datamenu te gebruiken om de definitie tussentijds op te slaan. Deze lunctie
voert automatisch de opeenvolgende opdrachten "Def. opslaan" en
"Db openen..." uit en opent het laatst geactiveerde venster van de
opgeslagen definitie.
Stap 7: Geheugenruimle opgeven
Voor de database VOORBLD met de lile ADRESSEN zijn nu afgerond:
de database-definitie (in het file-venster)
file-definitie van ADRESSEN (in het lile- venster)
De noodzakelijke gegevens werden zojuist door lNlT in de lile
VOORBLD.DAT op diskette of hard disk opgeslagen.
Voor later ln le voeren gegevens is er nog behoefte aan de files voor
het opslaan van de sleutelJile (VOORBLD.INX) en de gegevenstabel
{VOORBLD.REC). Voor het aanmaken van deze files moet u v66r het
genereren van de database de voor een .REC- of .lNXJile benodigde
geheugenruimte aangeven (in Kbytes). Daartoe kiest u {via de muis
of functietoets [F5]) in het Optie-menu de optie "Db geheugenruimte...".

-

.

ln de diaioogbox kunt u per file het aantal in eerste instantie te
reserveren records opgeven. lNlT rekent dan, op basis van het
percentage opgevulde posities in de velden, voor u uit hoeveel

geheugenruimte nodig is voor de opslag. Deze waarden worden per
file steeds opgeteld en in de somregel afgebeeld. U kunt deze waarden

overnemen door te klikken op de "="-knop.
Meer bijzonderheden over de dialoogbox "Db geheugenruimte..." vindt
u in hoofdstuk 4, onder "Geheugenruimte".
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Tip
Het is raadzaam als startwaarde '100 te kiezen. U kunt via de functie ,,Db
inlormatie..." controleren hoeveel van de gereserveerde geheugenruimte al
bezet is (zie EXEC "Db informatie..."). Via INIT kunt u op elk gewenst moment
zonder reorganisatie of verlies van gegevens de fysieke geheugenruimte
uitbreiden.
Stap

8: Database-definitie testen
Voorafgaand aan het genereren van een database kunt u de databasedefinitie controleren. Dit is vooral van belang bij complexe delinities
of uitbreidingen aan een bestaande database.
Kies uit het Optie-menu de functie "Def. testen" (eventueel via functietoets IF6]). Als de delinitie geen fouten bevat, verschijnt de melding:
"Er zitten 0 lout(en) in deze Db"

Als fouten werden gevonden, kunt u deze analyseren via de boven
omschreven stappen of met behulp van de informatie over lNlT in
hoofdstuk 4.
Stap

9: Database genereren
Sluit het opzetten van de database af door in het Data-menu de functie

"Db genereren" te kiezen. lNlT slaat dan op diskette of hard disk
de volgende lales op: VOORBLD.DAT, VOORBLD.LNK en VOORBLD.INX. U kunt vervolgens voor de file VOORBLD.REC een andere
drive opgeven.
Doe dat laatste echter alleen als u meer geheugenruimte nodig hebt
dan op e6n diskette beschikbaar is. Het is namelijk veel gebruiksvriendelijker als alle inlormatie van dezelfde database op 66n diskette
of hard disk staat.

(c) ADI Software

25

(c) ATARI Corp.

Kennismaking

ADII'ENS ST'

Klik op OK om de informatie op dezeltde diskette op

le slaan. lNlT

maaki nu de files VOORBLD.DFN, VOORBLD.DCL en VOOBBLD REC
aan. De functie van deze liles wordt nader uiteengezet in hoofdstuk
4.

Einde: lNlT afsluiten
U verlaat de lNlT-module door in het Data-menu de optie "Einde"
te ktezen, eventueel met behulp van Iunctietoets [F10].

Tip
Het is sterk aan te bevelen een lege database aan te houden waarin u
desgewensl geexporteerde gegevens tijdelijk kunt opslaan of bewaren zonder
dal een reorganisatie noodzakelijk is. (Zie REORG ovel de nadelen van sleutels
die spaties bevatten,)
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3.2.2. lnvoeren, tonen, zichtbaar maken en veranderen van gegevens (EXEC)
De nu volgende alinea's behandelen de elementaire functies voor dataverwerking met ADII/ENS ST aan de hand van de database VOORBLD. die in
3.2.1. werd opgesteld.
Stap

1

:

Opstarten van het programma EXEC.PRG
Bewerkingen op de gegevens van een database worden uitgevoerd
met de EXEC-module. Start dit programma op via een dubbele klik
op de EXEC-ikoon in de directory van de programmadiskette. Het
systeem vraagt dan naar:
de Iile voor de sleuteltabel VOORBLD.INX
de file voor de gegevenstabel VooRBLD.REC

-

Klik op de naam en daarna op OK. Daarna verschijnt de EXEC-Desktop,

met:

een of meer File-ikonen voor de logische liles in uw database,

-

de prullenmand,
het prikbord,

de rij functietoetsen
de ikonen voor weergave van gegevens (Export, Samenvoegen,
Disk, Printe4,

de lmport-ikoon, de functie voor het inlezen van gegevens die tijdens
datatransport tussentijds op een diskette werden opgeslagen.
Hoofdstuk 5 bevat meer informatie over deze functies.

Tip
EXEC beschikt over een Helpjunctie. U kunt deze via de Help{oets of via
het Optie-menu in- en uitschakelen. Als deze functie is lngeschakeld, verschijnt
bij elke gekozen functie eerst een diaioogbox met uitleg over de functie. Daarna
kunt u definitief bepalen of de gekozen functie al dan niet wordt uitgevoerd.
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Na het openen van de database VOORBLD verschijnt onder de gebruikelijke
menuregel een tweede regel. Dit is de zogeheten "info-regel". Daarin staat
de naam van de op dat moment geactiveerde file (ADRESSEN) en de sleutel
(naamsleutel). De volgorde en de punt als afscheiding komt overeen met de
notatie op het samenvoegformulier dat voor verbindingen noodzakelijk is.

De file-ikoon van onze ADRESSEN-file is zwart (dus

geacttveerd). Dit houdt in dat alle volgende luncties
uitwerking zullen hebben op de file ADRESSEN.

Stap

2: lnvoeren van gegevens
Het invoeren van gegevens vindt plaats in de met lNlT aangemaakte
schermmaskers. U klikt in het Data-menu op de optie "invoeren..."
(ook te activeren met (functie-toets [F1]). Daarna verschijnt een dialoogbox met ingavevelden en de knoppen:
IIIUOEREII, STOPPETT, ZOETEil

De gegevensinvoer verloopt via de toetsfuncties die in dialoogboxen
zijn aangegeven: cursor naar rechts, links, omhoog, omlaag, Tab en
Shift/Tab.

Tip
Bij het invoeren van gegevens kunt u ook gebruik maken van de toets [Beturn]

om de cursor een regel omlaag te laten springen. Als een regel van een
gegevensveld geheel vol is, springt de cursor automatisch naar de eerste
positie op de volgende veldregel. Daarbij wordl echter geen automalische
woordomslag uitgevoerd!
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Het invullen van een record wordt

-

afgesloten door op de knop INVOEREN te klikken ol op lshift] [Return]
te drukken. Het record wordt dan op diskette of hard disk opgeslagen.
Daarna kan het volgende record worden ingevuld.
onderbroken door op de knop STOPPEN te klikken of de toets [Undo]

in te drukken. Dan keert u terug naar de EXEC-Desktopi de ingetikte
gegevens worden dan niet opgeslagen.
ondersteund door de knop ZOEKEN, zodat u v66r het opslaan kunt
controleren of niet eerder een record met dezellde gegevens werd
opgeslagen (sleuteltest; zie EXEC: 5.2.3 "Data invoeren...").

Oeleningen:
3.2.2.1. Vul in twee records de onderstaande gegevens
naamsleutel
aanhef
voornaam
achternaam
straat

woonplaats
land
tel.

opmerking
naamsleulel
aanhef
voornaam
achternaam
straat

woonplaats
land
tel.

opmerking

in:

= Nl..Pelersen, Hans
= de heer
= Hans
= Petersen
= Stationsstraat 28a

:

5600 AB Eindhoven

=NL
= 040 - 987654
= wil plaats aan zee
= B..Petersen, Marleen
= mevr.
= Marleen
= Petersen
= Karellei 123
= 2000 Antwerpen
= Belgie
= 09-323-2345678
= met jonge kinderen
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3.2.2.2. Vul nog enkele soortgelijke records in, bijvoorbeeld met de gegevens
van bekenden en familie en oelen met de mogelijkheden van de
sleuteltest. Raadpleeg daarbil indien noodzakelijk hooldstuk 5, de
onderdelen "Data invoeren...", "Optie" en "Kenmerken kiezen".

Tip
U kunt tiklouten corrigeren met de toetsen IBackspace] en IDelete]. Met behulp
van de lEsc]-toets wist u een gehele regel.

Stap 3: Zichtbaar maken van gegevens
U kunt gegevens uit de actieve file oproepen door de file te openen
via een dubbele klik op de File-ikoon. U kunt echter ook de optie
"tonen" in het Data-menu kiezen (of de functietoets [F5] gebruiken).
Daarna verschijnt het onderstaande venster:

liiiii:ii:i:i:iiiii:ii:: e

'x
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t.ttnc f
900 Fntti
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B .EI acnaaa, Hrel(a
B .Gaiat 5, rJacqucl rna
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LOIJ! S

Jcat-r
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antorne
Pat r.rc

re9e
r al(c
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L

il

.Htattt, Fl.ancotS vtn
.HrnauIl,
Galr:FCl
B .Janrcn, I'lal.glr.t at
.Jtl.rtrcn,
P.
B
E -Jsh...ir.
- P.ul

de ]1ccr.
da haai
dc llaali

B
B

c
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o 1

Alb.: Toon als lijst

De titelregel (eerste regel in het kader van de vensted bevat de naam
van de geactiveerde file, de huidige sorteersleutel en de sorteervolgorde (oplopend). De tweede regel geeft de veldnamen in de vorm
van kolomopschriften. Een dergelijk overzicht in de vorm van een lijst
is afgebeeld in een echt venster, zodat u ook met behulp van de
muis kunt scrollen om lange lijsten te doorlopen.
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Via een dubbele klik in een gegevensregel kunt u het volledige record

in een schermmasker laten afbeelden. U sluit het venster door op
de close-box (linksboven) te klikken of door de lundo]{oets in te
drukken.

Oefeningen:
3.2.2.3. Kies opnieuw de Iunctie "Toon als lijst" en oefen met de cursor-toetsen,
ook met geliiktijdig ingedrukte [Shift]-toets. Geef een dubbele klik in
een gegevensregel.

3.2.2.4. Bekijk de mogelijkheden die kenmerken te kiezen die u in een lijst
wrlt laten weergeven, verander de volgorde en veldlengte ervan en
ga na hoe deze wijzigingen moeten worden opgeslagen (..lTM; zie
EXEC: 5.6 "Optie").

3.2.2.5. Gebruik de functies "Toon als lijst", resp. "Toon als masker" en verander
de sorteervolgorde via het Switches-menu.

Tip
Als twee lijsten van eenzelfde lile volgens hetzelfde kenmerk ofwel veld zijn
gesorteerd, kunnen ze niet tegelijk worden afgebeeld. U moet dan eerst de
oude lijsl sluiten en daarna de nieuwe albeelden.
3.2.2.6. laal de gegevens opnieuw afbeelden, in de vorm van een lijst die
gesorteerd is op basis van de sleutel "naam" (of "woonplaats").
Daarvoor wissell u van sorteersleutel met behulp van de functies
"Volgende sleutel" (of functietoets [F7]) of "Nieuwe sleutel" uil het
Optie-menu.
3.2.2.7. Ga via de opties uit het Font-menu na welke lettergrootte u het beste
bevalt voor het weergeven van gegevens in lijst-vorm (zie EXEC: 5.7
"Fonts" en 5.6.11 "Desktop opslaan").
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3.2.2.8. Lees de inlormatie over het instellen van de printer (EXEC: 5 6.12
"Printer instellen"). Herhaal de voorgaande oefeningen, maar nu om
gegevens via de printer te laten afdrukken. Daarvoor sleept u de Fileikoon naar de Printer-ikoon (zie EXEC: 5.9.3 "Printer").
Stap 4: Opzoeken van gegevens
" Data zoeken..." is een op zelfstandige functie, die ook door de functies
"wissen..." en "wi1zigen..." automatisch wordt geactiveerd. Via "zoeken..." vindt u snel de records waarin een bepaald vooraf opgegeven
zoekwoord in een van de sleutelkenmerken is opgeslagen. Bij het
zoeken in tekstvelden mogen zogeheten "wildcards" worden toegepasti dit zijn de tekens (? ! # $.) Zij worden opgegeven als vervanging
van (een reeks) karakters waarmee de gezochte inhoud moet beginnen
of eindigen, of die ergens in de gezochte reeks voorkomt.
Soms herinnert u zich wellicht alleen een deel van het gegeven dat
u wilt opzoeken. U bent bijvoorbeeld de voornaam van mevrouw
Petersen uit Belgie vergeten, maar u wilt haar telefoonnummer op-

zoeken. Dan kiest u de functie "zoeken..." (via het Data-menu ol
Iunctietoets [F4]). Vervolgens geeft u in het veld naamsleutel als
zoekwoord op: "B..Petersen?" en drukt u op [Return] of klikt u op
ZOEKEN. Het vraagteken achter de naam "Petersen" maakt de
computer duidelijk dat u de voornaam niet weet. Het programma zoekt
nu alle records waarin de achternaam Petersen in combinatie mel

landcode B staat.
Hoe meer wildcards worden opgegeven, hoe meer records worden
gevonden, omdat minder streng wordt geselecteerd. Het is echter
mogelijk binnen de gevonden records vooruit en teruguit te "bladeren",
zodat u uiteindelijk steeds de gewenste gegevens vindt. De volgorde
waarin wordt gesorteerd (oplopend of aflopend) is alhankelijk van de
op dat moment ingestelde so(eervolgorde van de zoeksleutel.
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Oefening:
3.2.2.9. Oefen het zoeken van gegevens door nog enkele zoekoperaties uit
te voeren. Geef bilvoorbeeld hetzoekwoord "?Petersen?" op of gebruik
andere velden, bijvoorbeeld "woonplaats". Bij problemen kunt u

hoofdstuk 5: 5.2.6 "Data zoeken..." raadplegen.

Tip
Als u meerdere sleutelvelden in het zoekmasker hebt Ingevuld, wordt alleen
het eerste ingetikte veld als zoeksleutel gebruikt. Als u alleen gegevens hebt
ingevuld in velden die niet als sleutelveld kunnen worden gebruikt, of als
verschillende velden een identieke inhoud hebben, dan kunt u beter gebruik
maken van de optie "Filtei' (zie EXEC: 5.3 "Filter").
Stap 5: WUzigen van gegevens
(Tik)fouten in ingevoerde gegevens kunnen later worden hersteld via
de lunctie "wijzigen..." uat het Data-menu of lunclietoets [F3]. Hier
beperken we ons tot de twee belangrijkste mogelijkheden voor het
wijzigen van eerder opgeslagen gegevens:
a) Wijzigen door een record uit een lijst te selecteren.
b) Wijzigen via de optie "Data wijzigen..." (ol functietoets [F3]).
Beide mogelijkheden zijn nuttig om incidenteel de gegevens in enkele
records (een telefoonnummer, adres ol tikfout) Interactiel te wijzigen.
U kiest 66n gegeven uil een lijst door te klikken op de gegevensregel
in het geopende file-venster. Vervolgens roept u de functie "Data
wijzigen..." op. Nadat u hebt geklikt op de knop WUZIGEN (of op
[Return] hebt gedrukt) worden de gegevens in het weergavevenster
bijgewerkt.
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Als u de optie "Data wijzigen..." rechtstreeks kaest, verschijnt eerst
een zoekmasker. Daarin kunt u op de in stap 4 beschreven wijze
een of meer records kiezen. Vooral bij toepassing van wildcards kunnen
meerdere records verschijnen. In dat geval kunt u deze doorbladeren
door op VOORUIT te klikken.

Tip
Als u gegevens in een als sleutel gekenmerkt veld wilt verlengen ol inkorten,
is het raadzaam eerst de sorteervolgorde "sequentieel" in te stellen. Soms
worden verlengde ol ingekorte gegevens namelijk op een andere positie op
de disk opgeslagen. Daardoor kan het voorkomen dat deze meerdere malen
of helemaal niet worden opgeroepen.

Oefening:
3.2.2.10. Verander het telefoonnummer van Marleen Petersen via methode
a) en maak die verandering via methode b) weer ongedaan.

Stap 5: Wissen van gegevens
Dit vertoont enage overeenkomsten mel het wijzigen van gegevens.
Ook hier bestaan twee varianten:
a) Wissen door een record uit een lijst te selecteren en dat record
vervolgens naar de prullenmand te slepen (analoog aan het wissen
van files uit de directory).
b) Wissen met behulp van de optie "Data wissen...", of via functietoets

lF2l.
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Oefening:
3.2.2.11. Wis een zelf ingevoerd record, achlereenvolgens met behulp van
methode a) en b). Als u deze operatie niet daadwerkelijk wilt laten
uituoeren, moet u hem op zijn laatst afbreken als ADIMENS ST vraagt

om een bevestiging van de wisopdracht. Klik in dat geval op de
knop STOPPEN.
3.2.2.12. Raadpleeg het onderdeel "Data wissen..." in hoofdstuk 5 en "Reorg"

in hooldstuk 6 voor informatie over hoe u iets wist en wat de

consequenties daarvan zrjn.

Einde: EXEC alsluiten en gegevens opslaan
U kunt de programmamodule EXEC verlaten door in het Data-menu
de Iunctie "Einde" te kiezen (of via functie-toets [F10]). EXEC sluit
automatisch alle geopende vensters. Daarna verschijnt de GEMDesktop. Alsu EXECvia de functie "Einde" verlaat, gaan geen gegevens
verloren zolang de files "'.lNX" en "-.REC" op diskette of hard disk
zijn opgeslagen. EXEC slaat namelijk alle ingevoerde gegevens en
wijzigingen rechlstreeks op in de gegevensJile (..REC) en de sleutelfile (..lNX).

Als van alle files "..DEF", ..., ".RSC" van een database eerder al een
backup werd gemaakt, dan hoeft u voor een nieuwe backup van de
database alleen maar de Iiles "-.lNX" en "'.REC" vanaf de werkdiskette

te kopieren naar de hard disk ol backup-diskette. Kopieren van de
resterende files is alleen noodzakelijk als u maskers hebt veranderd
o, de database-definitie hebt uitgebreid mel meer Iiles of ingavevelden.

Oefening:
3.2.2..13. l\ilaak een backup van alle VOORBLDJ|IeS en noem deze diskette
A, zoals ook in 2..1. werd aangeraden.
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3.2.3. Samenvoegen van gegevens met een
standaardtekst
(Samenvoegen via EXEC-module)
In de stappen en oefeningen die we tot nu toe hebben uitgevoerd, zijn de
praktische toepassingen van de database slechts globaal aan de orde gekomen,
omdat eerst de elementaire beginselen en het gebruik ervan moesten worden
uitgelegd. Deze hebben u waarschijnlijk ook enige aanknopingspunten opgeleverd voor eigen toepassingen. Hieronder gaan we na wat de beheerder
van camping "Zeezichl" moet doen om seizoensaanbiedingen (zie ook 3.1.1 .)
te verzenden.
Wellicht hebt u bij het beschrijven van de tot nu toe behandelde weergavemogelijkheden (als lijst en als masker) al de wens geuit de gegevens flexibeler
te kunnen afbeelden. ADINIENS ST biedt u die gewenste flexibiliteit in de vorm
van de mogelijkheid gegevens samen te voegen met een standaardtekst, zodat
u gepersonaliseerde brieven kunt opstellen (zie EXEC: 5.9.6 "Samenvoegen").
Een van de bekendste toepassjngen van het samenvoegen van gegevens
met bestaande tekst is het aanmaken van grote aantallen brieven met gelijke

inhoud maar met verschillende geadresseerden, de zogeheten "malling".

Daarbij worden naam, adres, woonplaats en aanhel ingevoegd in de bestaande
standaardtekst. Daarvoor worden in de tekst in plaats van de kenmerken van
elk record (naam, adres, woonplaats, enz.) bepaalde codes gebruikt. Bij het
aldrukken worden die codes vervangen door de juiste kenmerken, waardoor
de indruk ontstaat dat de brief speciaal voor de geadresseerde werd opgesteld.

Stap

1

:

Standaarddocument voorbereiden

Het opstellen van het standaarddocument kan met elk tekstverwerkingsprogramma gebeuren, als het document maar als ASCII{ekstfile kan worden opgeslagen (bijvoorbeeld met 1st Word of 1st Word
Plus). Op de bijgeleverde diskette is al een tekst-file opgeslagen,
namelijk ADRESSEN.DOC.

Oefening:
3.2.3.1. Druk de file ADRESSEN.DOC af of raadpleeg de afgedrukte versie
in de appendix van deze handleiding. Kijk hoe de positiecodes voor
de in te voegen kenmerken eruit zien. Zie EXEC: 5,9.6 "Samenvoegen",
positiecodes. Bijvoorbeeld:
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Positiecode voor de aanhef

,fuoornaam# #achternaam# De code voor de voornaam bevat geen
format. Dit heeft het voordeel dat precies
zoveel tekens uit het record worden overgenomen als de betreffende voornaam
telt. Bovendien sluiten de voor- en achternaam dan steeds keurig op elkaar aan,
zonder overbodige spaties.

tr/"land#

Stap

Het procentteken voor de kenmerknaam
geeft aan dat op deze regel of in dit veld
alleen iets wordt vermeld als in het record
zelf een land is vermeld (b.v. Belgid).

2: Samenvoegen opstarten vanuil de module

EXEC

Bij ADII/ENS ST verloopt het samenvoegen via de module EXEC.
Versleep de ikoon van de file waaruit de gegevens moeten worden
opgehaald naar de Samenvoegen-ikoon. U moet daarbij opgeven in
welk tekstdocument de gegevens moeten worden ingevoegd.

Tip
U kunt per database een groot aantal standaardteksten ol lormulieren gebruiken. We raden u aan het meest gebruikte formulier te noemen naar de
Iile zelf en daaraan de extensie .DOC toe te voegen. Laat bij etk volgend
document de eerste drie letters van de naam verwijzen naar de lile waarmee
u met samenvoegen opstart.

(c) ADI Soltware

37

(c) ATARI Corp.

Kennismaking

ADIMENS ST

Oelening:
3.2.3.2. Start de EXEC-module op, open de database VOORBLD en sleep
de file-ikoon ADRESSEN op de Samenvoegen-ikoon. Vervolgens vraagt

het systeem om de naam van het tekstdocument. Tik dan in: ADRESSEN,DOC,

ADIMENS ST controleert de syntax van het opgegeven document,
waarna u het samenvoegen kunt starten. Dit kan worden uilgevoerd:
a) via het beeldscherm
Open de Samenvoegen-ikoon door een dubbele klik. U kunt de
bewerking onderbreken en weer laten voorzetten met behulp van
de spatiebalk.
b) via de printer
Sleep de Samenvoegen-ikoon op de Printer-ikoon (indien nodig
eerst de printer instellen; zie EXEC: 5.6.12 "Printer instellen").
c) naar diskette
Sleep de Samenvoegen-ikoon op de Disk-ikoon en noem de file
die na het samenvoegen zal ontstaan ADRESSEN.MRG (de extensie
MRG verwijst naar "Merge"). Bekijkvia uwtekstuerwerker de nieuwe
lile. (Raadpleeg hoofdstuk 5: 5.8.7 "Configuratie", voor het oproepen
van de tekstuerwerker via EXEC.)

Tip
1. U kunt het samenvoegen onderbreken door op de toets [Esc] te drukken.
Als u nret meer wilt samenvoegen, sleep dan de Samenvoegen-ikoon naar
de prullenmand.
2. Om layout, tekstkenmerken en afbeeldingen in de uiteindelijke brieven te
laten overeenkomen met die van het standaarddocument, is het vooral bij
gebruik van 1st Word of lst Word Plus raadzaam het samenvoegen te laten
verlopen via diskette of hard disk. Op deze wijze maakl ADll\4ENS ST namelijk
bij het invoegen van
10 adr8sssn uil de database
in 66n briel Yan 1 pagina

een lile aan van 10 pagina's (bijvoorbeeld BRIEF.MRG). Die datajile kunt u
vanuit het tekstverwerkingspakket laten afdrukken, zodat 10 gelijkluidende
brieven ontstaan, elk met a2onderlijke adressering.
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Stap 3: Afdrukken van etiketten
Het a{drukken van etiketten is een bijzondere toepassing van Samenvoegen: een standaardbrief zonder tekst waarvan de paginalengte
meestal korter is dan het papierformaat DIN A4.

Bij het verzenden van seizoensaanbiedingen zijn doorgaans adresetiketten nodig voor de enveloppen. Op de bijgeleverde data-diskette
staat voor dat doel het samenvoeglormulier ADREETIK.DOC, in de vorm
van een ASC|ljile lbestemd voor pinfeed-etiketten met g lege regels
tussen de bovenrand van opeenvolgende etiketten):
regel 1: #aanhel#
regcl 2: ,ryoornaam# #achternaam#
regel 3: #sllaal#
regel 4:
regel 5: #woonplaats#
regel 6:
regel 7: #land#

legel 8:
regel 9:

De lile ADREETIK.DOC werd met lst Word buiten de WP-mode om
als ASCII-Iile opgeslagen, zodat de etiketten rechtstreeks vanuit EXEC
kunnen worden afgedrukt. Daarvoor hoeft slechts de "Form feed" te
worden uitgeschakeld (zie in het Optie-menu de optie "Pagina- layout").
Daarmee wordt voorkomen dat ADIMENS ST na het invullen van een

record automatisch een form feed toevoegt, waardoor bij de meeste
printers het papiet 72 regels (in plaats van 9) wordt getransporteerd.

Oefeningen:
Voeg de gegevens uit de file ADHESSEN samen mel het document
ADREETIK.DOC (op dezelfde wijze als bij oefening 3.2.3.2.). Schakel
vooraf de form feed uit (optie "Pagina-layout" in het Optie-menu).
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lst Word Plus gebruikt, stelt u het paginajormat
van ADREETIK.DOC in op 9,0,0,0,0 en slaat dat via de WP-mode op.
Voer het samenvoegen vervolgens uit zoals beschreven in 3.2.3.2c.
Keer terug naar 1sl Word ol 1st Word Plus en druk de nieuwe lile

3.2.3.4. Als u 1st Word of

ADREErIK af.

Tip
Als u sneller wilt werken en de speciale tekstkenmerken niet belangriik vindt,
kunt u het samenvoegen rechtstreeks via de printer laten verlopen (ASCllformulier afdrukken buiten de WP-mode om, Form leed uitgeschakeld en de
Samenvoegen-ikoon naar de Printerikoon slepen).
AIs de tekstkenmerken wel van belang zijn (bijvoorbeeld woonplaats onderstrepen) ol als bijvoorbeeld de afzender in gecomprimeerd schrift op de eerste
regel moet worden algedrukt, dan voert u eerst binnen lst Word ol 1st Word
Plus het samenvoegen uit via diskette. Daarna laat u blnnen wP de nieuwe
Iile aldrukken (paginalengte instellen op basis van de etiket-almeting, opslaan
in de WP-mode).

Einde: Programma alsluiten
Verlaat de ExEc-module alvorens verder te gaan met 3.3.
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3.3. Uitbreiden van bestaande database en
uitvoeren van complexe bewerkingen op
gegevens

ln dit onderdeel wordt eerst stapsgewils de in 3.1. opgezette database
CAMPING voltooid. Daarna worden complexere bewerkingen behandeld,
uitgaande van de taken die de database voor camping "Zeezicht" moet
vervullen. Daarvoor wordt in 3.3.1. de in 3.2. opgestelde database VOORBLD
uitgebreid. Op die wilze wordt duidelijk hoe het samenspel tussen de modules
lNlT en EXEC verloopt tijdens eenvoudige bewerkingen als het wijzigen of
uitbreiden van een bestaande database. Na die bewerkingen is de database
VOORBLD gelijk aan de database CAMPING op de bijgeleverde diskette.
In 3.3.2. tot 3.3.5. is de uitleg gebaseerd op de database CAMPING, omdat
die reeds de voor onze voorbeelden noodzakelijke gegevens bevat.
In 3.3.6. komen de functies "Export" en "lmport" aan de orde. Met deze functies
slaat u gegevens van vertrokken gasten op in de file ARCHIEE die dezelfde
structuur heeft als de database CAMPING.

3.3.1. Uitbreiding van de database

vooRBLD (rNrT)

Denk nog even terug aan de in 3.1 .3. behandelde volgorde van gegevensinvoer.
Fase 1 was het verzenden van seizoensaanbiedingen aan gasten die in het

afgelopen seizoen op camping "Zeezicht" verbleven. Dat werd gerealiseerd
via de file ADRESSEN. Voor het afhandelen van binnenkomende reserveringen
moet die file worden uitgebreid met extra velden.

Stap 1: Uitbreiding van de file ADRESSEN
Start de lNlT-module op en open de database VOORBLD. Na een
dubbele klik op de ADRESSEN-ikoon verschijnt het file-venster en het
tot dan toe gehanteerde masker, zoals in de volgende afbeelding is
weergegeven:
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Voor het vastleggen van reserveringen zijn de onderstaande extra gegevensvelden nodig:

Deze nieuwe velden moeten tussen de velden "tel.:" en "opmerking:" worden
geplaatst. Het veld "plts.aanb.:" is een tekstveld, de andere velden zijn
datumvelden met een standaardlengte van in totaal acht tekens. In verband
met latere zoek- en sorteerbewerklngen maken we van alle nieuwe velden
sleutelvelden.

Oefeningen:

(zie voltooid masker op volgende pagina)

3.3.1.1. Maak meer plaats op de eerste pagina van het masker door het grootveld voorlopig naar het prikbord te slepen of naar pagina 2 (zie lNlT).
3.3.1.2. Sleep het betreffende onderdeelsymbool vanuit het onderdelenvenster
naar het file-venster van ADRESSEN. Kopieer het veld "aankomst"
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om een nieuw veld "vertrek" te maken. Daarvoor sleept u met

ingedrukte [Shitt]toets het veld "aankomst" naar rechts en verandert
de veldnaam "aankomst" in "vertrek". Geef daartoe een dubbele klik

op het gekopieerde veld.

3.3.1.3 Sleep het veld "opmerking" tot onderin de pagina.

Afbeelding: Voltooid schermmasker van de file ADRESSEN
Sla de gewijzigde definatie op met behulp van de functie "Del. opslaan

& doorgaan" uit het Data-menu, zodat het nieuwe masker wordt
opgeslagen.
Stap

2: Uitbreiding van de database

met de Iiles PLAATS en GROEPEN
Sluit het file-venster van ADRESSEN. Voor de uitbreiding zijn voorlopig
alleen het onderdelen- en het database-venster nodig. Op grond van
de in 3.1.5. opgestelde planning moeten nog twee nieuwe file-ikonen
en twee verbindingen worden toegevoegd.
De eigenlijke verbinding tussen de files verloopt grafisch, via pijlsymbolen tussen de afzonderlijke files. De verbinding-ikoon zelf dient
daarbij als knoop, waarmee ook meer dan twee {iles onderling kunnen
worden verbonden.
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Oefeningen:
3.3.1.4. Sleep een File-ikoon {verbinding-ikoon) uit het onderdelenvenster en
noem deze PLAATS
("Plaatsnummea').

3.3.1.5. l\,laak een verbinding van de file ADRESSEN naar de lile PLAATS door
de ADRESSEN-ikoon op de verbinding-ikoon te slepen en daarna
de verbinding-ikoon op de PL,A,,ATS-|koon. Klik vervolgens op de optie
"Del. testen" in het Optie-menu. Daarna verschijnen achtereenvolgens
4 foutmeldingen:

-

De

lile

PLAATS beval geen records

De lile PLAATS heell gcen slculel

Vertinding "plaalsnummcr" l00pl niet naal lile ADRESSEl{
Vertinding "plaalsnummcr" l00pl niet naar lile PLAATS

Deze meldingen geven aan dat u in ieder geval de genoemde bewerkingen
nog moet uitvoeren voordat de uitgebreide database kan worden gegenereerd.
De derde en vierde foutmelding duiden aan dat weliswaar verbindingen zijn
opgegeven, maar dat de juiste verbinding met de ingavevelden van de file
nog niet is gemaakt.

fiDTEgSEN
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3.3.1.6. l\4aak via een sleepbewerking een verbinding van de lile PLAATS naar
de file ADRESSEN. Ga daarbij op dezelfde wijze te werk als in oelening
3.3.1 .5, maar dan in omgekeerde volgorde.

.7

3.3.1

lvlaak de overige verbindingen, die in onderstaande albeelding zijn
aangegeven.

FORESSEN

/\
fr
co+
+
Pltat

/\

t rl

'nufi,rcI.

+
+o+
+

\

ffi=* fu_
3.3.1.8. Sla de tot nu toe opgestelde en uitgebreide delinitie op met de optie
"Def. opslaan & doorgaan".
Stap

3: Koppeling van de verbindingen tussen "plaatsnummer" en "naamsleutel" met kenmerken uit de file ADBESSEN
Zoals uit de foutmeldingen bil oefening 3.3.1.5. bleek, moeten de op
database-niveau gelegde verbindingen nog worden gekoppeld met
de betreffende files. De daarvoor noodzakelijke handelingen worden
gedemonstreerd aan de hand van de lile ADRESSEN.
Als u het file-venster van ADRESSEN opent en vergelijkt met de
afbeelding bij oelening 3.3.1.3., ziet u op de tweede vensterregel de
namen van de verbinding-ikonen "plaatsnummer" en "naamcode"
staan.
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Sleep het woord "plaatsnummer" op het kenmerk "plts.aanb.:". De dubbele
punt achter de kenmerknaam verandert in een pijl. Deze pijl geeft aan dat
het kenmerk voor latere koppelingen kan worden gebruikt:

Dlts. eenb,O
Oefening:
3.3.1.9. Sleep ook "naamcode" op het kenmerk "naamsleutel".
Stap 4: Opzet van het masker PLAATS
Neem ruim de tijd voor het opzetten van het masker voor de lile PLAATS.
Probeer aan de hand van 3.1. inzicht te krijgen in:
- de keuze van de veldtypen tekst, numeriek, geld en datum,
- de beslissing ol een veld al dan niet een sleutelveld wordt.

Tip
Sleutelvelden ziln herkenbaar aan een doorlopend kader en geldvelden aan
een decimaal-komma op de derde positie van rechts.
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De hiernaast afgebeelde kenmerken
zijn als numerieke velden
gedefinieerd. Dit maakt het
opstellen van afrekeningen veel
eenvoudiger dan met tekstvelden.

1.

Sleep voor elk kenmerk het betreffende symbool vanuit het onderdelenvenster naar de gewenste positie in het masker.

2

Leg verbindingen met de file-kenmerken door de opschriften uit de
tweede vensterregel op het kenmerk te slepen, zodat de dubbele punt

verandert in een piil.
3 Sluit het file-venster en sla de definitie tussentiids op via de functie "Def.
opslaan & doorgaan".
4. Test de definitie van de database met behulp van de optie "Def. testen".

Als bil de file PLr'ATS foutmeldingen optreden, corrigeer dan de
aangegeven fouten.

Afbeelding: De twee pagina's van het voltooide file-masker PLAATS
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Stap 5: Opzetten van file-masker GBOEPEN

Oefening:
3.3.1.'10. Stel het schermmasker voor de lile GROEPEN op zoals in onderstaande afbeelding is aangegeven en in stap 4 beschreven.

Slap 6: Opgeven van geheugenruimte

Klik op de optie "Db geheugenruimte" om na te gaan hoe de
afzonderlijke llles van de database VOORBLD over de beschikbare
opslagruimte zijn verdeeld. lNlT hanteert bij opslag in eerste instantie
de tot dan toe gebruikte waarde voor de fysieke afmeting van sleutelen gegevens{iles. ls die kleiner dan de te verwachten noodzakelijke
ruimte na installatie van nieuwe files olvergroting van het aantal records,

dan moet u de berekende nieuwe waarde overnemen door op "="
te klikken.
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Oefening:
3.3.1.11. Verhoog de ahonderlijke waarden tot de hieronder aangegeven
getallen en klik vervolgens op "=":

lilg:!33r------L---.331t1
ADRESSEN
PL,AATS

GROEPEN

__l_.___.1_'_el

150
100
100

75
75

65

Stap 7: Genereren van uitgebreide database

Als na controle via de functie "Def. testen" de melding "Er rltlm 0
loulen in deze Db" verschijnt, dan kunt u de uitbreidingsprocedure
alsluiten via de optie "Db genereren". lNlT past de files VOORBLD.DCL,
..., VOORBLD.REC aan. Verlaat lNlT via de Iunctie "Einde".

N.B.:

Toevoegen van gegevens in de uilgebreide database VOORBLO met
behulp van de EXEo-module

Als u zich wilt overtuigen van de juistheid van de gegevens an de
database, start dan nu de EXEC-module en open de database
VOORBLD.
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Uw database VOORBLD heett nu drie symbolen voor logische tiles. Op het ADRESSENmasker ziet u bovendien pijlen in plaats van

dubbele punten achter "naamsleutel" en
"plts.aanb."

Metde volgende oefeningen kunt u de meest essenti6le mogelijkheden
voor dataverwerking uit 3.2, nog eens herhalen.

Oefeningen:
3.3.1.13. Tik in de reeds bestaande records de onderstaande reserveringen
in. Gebruik de optie "Data wijzigen..." (zie ook: stap 4 in 3.2.2.).

a) naamsleutel = "NL..Petersen, Hans"
res.wens onv. = "06-05-87"
aankomst = "09-07-87" vertrek "30-07-87"
Plts.aanb. = "05"
plts.aanb.verz. = "07-05-87"
res.bevest.onv. = "1 9-05-87"
res.bedrag onv. = "20-05-87"
b) naamsleutel = "B..Petersen, Marleen''
res.wens ontv. = "06-05-87"
aankomst = "09-07-87" vertrek "31-07-87"
Plts.aanb. = "06"
plts.aanb.verz. = "07-05-87"
res.bevest.onv. = "20-05-87"
res.bedrag ontv. = "25-05-87"
3.3.1.14. Laat de gegevens als lijst en als masker afbeelden op het scherm
en afdrukken via de printer (zie oefeningen 3.2.2.3. - 3.2.2.8.1.
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3.3.2. Koppelingen tussen files van een database
ln dit onderdeel leert u op basis van concrete situaties op de camping "Zeezicht"
en de database CAMPING de volgende taken uat te voeren:

-

verwerken van de aanmelding van een aangekomen gezin (intikken,
gegevens vanuit het scherm naar de printer sturen)

-

verwerken van de wens tot verlenging van het verblilf door een gast die
al op de camping verblijft (zoeken, koppeling vanuit de file PLAATS naar

ADRESSEN, "wijzigen...")

Open vanuit de EXEC-module de database CAMPING en laat de gegevens
uit de file PLAATS in de vorm van een lijst albeelden, gesorteerd op basis
van het veld "plaats". Dan kunt u nagaan welke plaatsen door wie bezet zijn.
Zo kunt u aangekomen gasten onmiddellijk aangeven welke plaatsen nog
vrl] zlln.
De voorbeelden zijn gerangschikt in:

"Sit.:"

kort overzicht van de situatie

"Fct.:"

noodzakelijke EXECJuncties

"Opl.:"

procedure, procesgeorienteerd in stappen (1), (2), enz. Stap (0)
verwijst naar de noodzakelijke voorwaarden, resp. voorbereidingen.

Lees eerst de informatie over de betekenis van de formulieren die in de
voorbeelden worden gebruikt (samenvoegformulieren, rekendefinities, filterdefinities).
Sit. 3.3.2.1.: Verwerking van een aanmelding

2 juli 1987. Het gezin Kerkhofs heeft, na een wandeling over de
camping, besloten dat zij op plaats 71 wil gaan staan en meldt
zich aan voor de periode 2 juli tot 16 juli 1987.

(c) ADI Software

5.1

(c) ATARI Corp.

Kennismaking

ADIMENS ST

Fct.:

Toon als lijst, Data invoeren.

Samenvoegen van een record met een standaardformulier en
afdrukken via de printer (positiecodes met en zonder format,
positiecode-notatie voor grootvelden)

opl.:

0) Uit de file PLAATS (als lijst op het scherm, gesorteerd volgens
"plaats") kunt u alleiden dat de gewenste plaats vrij is. Via de
lile ADRESSEN (als lilst op het scherm, gesorteerd volgens
"plts.aanb") kunt u alleiden dat voor de gewenste plaats momenteel

geen reservering geldt.
1) Open het schermmasker van de file PL.&qTS. Kies de optie "Data
invoeren..." en tik de onderstaande gegevens ini sla het record
vervolgens op door op [Shift] lReturn] te drukken of op de knop
INVOEREN te klikken:
PLAATS: 71

naamsleutel:
naam:
voornaam:
straat:
woonplaats:

NL..Kerkhof, Wout

Kerkhof
Wout

Bergstraat 444

3393 WK Papendrecht

geb.plts: Leeuwarden nat.: NL
10-11-61 beroep: bakker
02-07-87 vertrek: 16-07-87

geb.datum:
aankomst:

begl. boven 14 ir: 2
van 6 tot 13:

1

auto:

staangeld: 5,00

1

kenteken: FN-68-HT
pasp.nr: A 12345

Verlaat de functie "Data invoeren..." door op de knop STOPPEN
te klikken ol de toets lundo] in te drukken.
2) Sleep de record-regel van plaats 71 op de Samenvoegen-ikoon.
Kies het samenvoegformulier PL,AANNIEL.DOC (zie ook de appendix). Sleep vervolgens de zwarte Samenvoegen-ikoon op de
Prinler-ikoon. Het algedrukte formulier kan nu door een der ouders
worden ondertekend en in het archiel worden opgeborgen.
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Sit. 3.3.2.2.: Verlenging van verblijf van een aanwezige gast
l\ilel. Helma Jacobs wilde oorspronkelijk op 8 juli

1 987 vertrekken,
maar het verblijf op de camping bevalt haar en haar gezelschap

zo goed dat zij hun verblijf met een week willen verlengen. De
beheerder moet dus nagaan ol hun plaats in de komende week
gereserveerd

Fct.:
Opl.:

is.

Toon als lljst (verander volgorde van ingavevelden), Data zoeken...,
koppeling vanuit PL,4ATS naar ADRESSEN

0) De volgorde van de kenmerken in het Optie-menu voor de flle
ADRESSEN moet worden veranderd, zodat de lijst begint met
1

)

"plts.aanb.", "aankomst" en "vertrek". Overzicht van ADRESSEN
en PLMTS op het scherm.
Mej. Jacobs weet haar plaatsnummer niet. Nadat u eerst de functie
"Data zoeken..." hebt geactiveerd, tikt u daarom in het veld "naam"
van de PL,aATSJile "Jacob?" in. Als u vervolgens op de knop
ZOEKEN klikt, verschijnt het gezochte record voor plaatsnummer
06

2) Geef een dubbele klik op de kenmerknaam "plaats", zodat de
box voor het leggen van een verbinding verschijnt. Kies ADBESSEN, want daarin bevindt zich een overzicht van de reserveringen.
ADIMENS ST zoekt nu via de in lNlT gedelinieerde verbinding
"plaatsnummer" in de file ADRESSEN naar het record waarbij de
inhoud van het veld "plts.aanb." overeenkomt met de inhoud van
het veld "plaats" in de file PL,&ATS. Daarom verschijnt het record
met mevr. l/arleen Petersen uit Belgi, die plaats 06 vanaf 9 juli
heeft gereserveerd. Druk nu op lundo] of klik op STOPPEN om
de procedure af te sluiten.
3) Nadat u op het beeldscherm de lijsten ADRESSEN en PLMTS
met elkaar hebt vergeleken, kunt u aan Helma Jacobs de eveneens
aan zee liggende plaats 10 aanbieden. l\ilet de optie "Data
wijzigen..." kunt u in het record de gegevens van "plaats" en
"vertrek" aanpassen. Door op de knop WIJZIGEN te klikken ol
op [Return] te drukken wordt het gewijzigde record opgeslagen.
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3.3.3. Rekenen in records tiidens invoer, wiizigen
en afbeelden

In de volgende alinea's wordt aangegeven welke rol de functie "Rekenen"
kan spelen in de dagelijkse werkzaamheden op de camping "Zeezichl":
a) Bij de aanmelding van een zuinige huisvader die vooraf precies wil weten
wat het verblijl op de camping gaat kosten. (lnvoer met geactiveerde
RekenenJunctiei zie sit. 3.3.3.1.)

b) Bij het wijzigen van de gegevens voor een gast die zich al heeft aangemeld.

c)

(Wijzigen met geactiveerde RekenenJunctie: zie 3.3.3.2.)
Bij het berekenen van de kosten voor een gast die al aanwezig is. (Toon
als masker/lijst met geactiveerde Rekenen-functie; zie sit. 3.3.3.3. en sit.
3 3.3.4 )

In dit hooldstuk beperken we ons tot het volgende:

-

berekeningen tijdens het invoeren van gegevens (b.v. [nettoprijs] =
lbrutoprijs]

/

1

.20; zie ook: sit. 3.3.3.1

.)

wijzigingen in bepaalde records om de inhoud van bepaalde velden
(opnieuw) te berekenen (zie sit. 3.3.3.2.)

testberekeningen, om b.v. de linanciele consequenties van kortingen te
onderzoeken (zogeheten "What if"-analyses; zie sit. 3.3.3.1., sit. 3.3.3.3.
en sit. 3.3.3.4.)

ln de eerste twee gevallen wordt het record in een schermmasker afgebeeld.
ln het derde geval worden de resultaten van de berekeningen niet opgeslagen.

Open vanuit de EXEC-module de database CAMPING en laat de inhoud van
de file PLAATS als lilst op het scherm weergeven, gesorteerd op basis van
het kenmerk "plaats". Dan krijgt u een overzicht van de plaatsbezetting op
de camping en kunt u aankomende gasten precies aangeven welke plaatsen
nog vrij zijn.
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Tip
Hoofdstuk 5.4, "Rekenen", verklaart de algemene gang van zaken over de
op de achtergrond van elke lile te gebruiken "templates" en geeft bijzonderheden over de functie zelf. Raadpleeg hoofdstuk 5 voor de betekenis van
de opties in het Flekenen-menu:

-

Opstellen van een reken-template (optie "definieren..." in het Rekenen-

menu)
Opslaan, albeelden en wijzigen van een template
Het verschiltussen welen niet inschakelenvan de optie "Rekenen activeren"
ln het navolgende komen alleen de elementaire handelingen aan de orde:

-

Reken{emplate op de achtergrond
Als de opties "definieren..." of "laden..." van het Rekenen-menu worden
gekozen, wordteen reken-template geactiveerd achter de actieve file (zwarte
file-ikoon). Zodra dat template is geactiveerd, verschijnt na het activeren
van de opties "invoeren...", "wijzigen..." en "Toon als masker" na een
zoekbewerking onderin het masker een knop met het opschrift REKENEN.
Dit is ook het geval als een record in een masker wordt weergegeven.
Als u op deze knop klikt, wordt binnen het algebeelde record de opgegeven

-

berekening uitgevoerd.
Optie "Rekenen activeren" al dan niet inschakelen
Als de optie "Rekenen activeren" is uitgeschakeld, moeten berekeningen
worden uitgevoerd door op REKENEN te klikken. Binnen de luncties "Data
invoeren..." en "Data wijzigen..." worden de resultaten alleen opgeslagen
als op de knoppen INVOEREN of WIJZIGEN wordt geklikt.

Het inschakelen van de optie "Rekenen activeren" leidt ertoe dat de op
de achtergrond geladen rekendefinities bij het opslaan, (globaal) wijzigen
of afbeelden van records automatisch worden uitgevoerd. De resultaten
van de berekeningen worden alleen op het scherm weergegeven: de
gegevens op diskette of hard disk blijven ongewijzigd. Het komt er in leite
op neer dat ADIMENS ST zelf op REKENEN klikt, vooralgaand aan het
afbeelden of opslaan.
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"What if"-berekeningen zijn mogelijk:

-

omdat binnen de functies "Data invoeren..." en "Data wijzigen..." de
resultaten van ingevoerde of gewijzigde gegevens in afzonderlijke velden
onmiddellijk na het klikken op FEKENEN verschijnen, zonder dat het record

moet worden opgeslagen. ("Fekenen activeren" uitgeschakeld; zie sit
3.3.3.1.)

-

omdat bij het tonen als masker berekeningen volgens de geladen rekendefinitie worden uitgevoerd, als op REKENEN wordt geklikt. Tijdens rekenkundige bewerkingen kunnen in een masker geen gegevens in kenmerkvelden worden gewijzigd. ("Rekenen activeren" uitgeschakeld; zie sit

-

omdat bij het tonen als lijst de berekening alleen voor de op dat moment
afgebeelde gegevens wordt uitgevoerd. ("Rekenen activeren" ingescha-

3.3.3.3.)

keld: zie sit 3.3.3.4.)

Sit.3.3.3.1.: Aanmelding met "what if"-berekening van de kosten voor een

verblijf

Op 2 juli 1987 meldt het gezin Tijsse, na een wandeling over
de camping, dat zij graag op de vrije plaats 10 zou gaan staan.
Vader Tijsse wil zich aanmelden voor een verblijf van 2 juli tot
1 6 juli 1987. De heer Tijsse is bang dat plaats 10, aan zee gelegen,
wel te kostbaar zal zijn en heeft daarom plaats 63 als alternatief

in zijn hoofd.

Fct.:

Reken-templateladen,"Rekenenactiveren"uitschakelen,invoermasker invullen met klikken op REKENEN (dus een "what il"berekening tijdens het invoeren van gegevens).
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opl.:

0) De optie "Rekenen activeren" is uitgeschakeldl Uit de file

PL,4qTS
{als lijst op het scherm, gesorteerd op basis van het sleutelkenmerk

"plaats") kunt u afleiden dat de gevraagde plaats niet bezet

is.

Met behulp van de file ADRESSEN (als lijst op het scherm,
gesorteerd op basis van het sleutelkenmerk "plts.aanb.") wordt
duidelijk dat de plaatsen 10 en 63 in de gevraagde termijn niet
gereserveerd zijn. De file PLMTS is geactiveerd.

1) Laad nu de voor het berekenen van de kosten per plaats de

al

voorbereide rekendefinitie "PLTSPRUS.CAf ' via de optie "laden..."
uit het Rekenen-menu (zie ook de appendix). De definitie is nu
op de achtergrond geactiveerd.

2) Open via de optie "Data invoeren..." het schermmasker voor de
file PL,aATS. Tik vervolgens onderstaande gegevens in:
PL,{ATS: 1 0

naamsleutel: NL..Tijsse, Lex
naam: Tijsse

voornaam: Lex
straat: Venstraat

I

woonplaats: 501 3 TB Tllburg
geb.plts: Enschede
nat.: NL
geb.datum: 22-09-52
beroep: leraar
aankomst: o2-o7 -87
vertrek: 16-07-87
begl. boven 14 jr: 4
van 6 tot 13: 2
staangeld: '1 0,00

Klik nu op REKENEN en merk op dat de velden "overnachtingen" en "tot.bedrag" de resultaten bevatten die door
PLTSPRIJS.CAL werden berekend.
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De heer Tijsse heeft een voorkeur voor plaats 63, omdat het
staangeld 5 in plaats van 10 gulden bedraagt. Verander in het
veld "staangeld" het bedrag van 10,00 in 5,00 en klik opnieuw
op REKENEN, zodat ADIN/ENS ST de totale koslen voor de heer
Tilsse berekent.

4l De heer Tijsse gaataccoord, zodat

u

de nog ontbrekende gegevens

voor de aanmelding kunt intrkken:

auto:

1

kenteken: DS-41-FP
pasp.nr: G 520922
Vergeet niet het plaatsnummer te veranderen van 10 naar 63 en
sla het record op door op "INVOEBEN" te klikken ol op fShift]
[Return] te drukken.
Verlaat de lunctie "Data invoeren..." door op STOPPEN te klikken
of de toets [Undo] in te drukken.

Tip
In dit geval bevatten de velden "overnachtingen" en "tot.bedrag" gegevens.
Normalerwijze blijven deze velden leeg en worden pas ingevuld als bij het
vertrek de eindafrekening wordt opgesteld (zie 3.3.4.).

Tip
Als u vaak tijdens het aanmelden "what if"-berekeningen wilt uituoeren, (b.v.
om in een artikelenjile tijdens de invoer een prijscalculatie te maken), dan
moet u eerst de rekendefinitie laden en dan pas gegevens invoeren. Dan
is de rekenlunctie al beschikbaar tijdens het invoeren van gegevens. Als u
dan op de knop REKENEN k kt, worden de berekende resultaten samen met
het record opgeslagen. ln andere gevallen worden alleen handmatig ingetikte
gegevens opgeslagen. Als u de functie "Rekenen activeren" inschakelt, bent
u er zeker van dat de opgegeven berekeningen van de rekendefinitie automatisch worden uitgevoerd bil het opslaan van het record.
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Als u "what if"-bewerkingen wilt uitvoeren op eerder opgeslagen records, laad
dan de betreffende rekendefinitie en gebruik de optie "Data wijzigen...". Dan
kunt u ook op de knop REKENEN klikken, zonder de gegevens onmiddellijk
op te slaan, nameliik door op STOPPEN, VOORUIT of TERUG te klikken.

Sit.3.3.3.2.: Wijzigen van een record met berekening van staangeld voor het
verblijf
Het gezin Tijsse heeft de besteding van het vakantiebudget nog
eens doorgesproken en besloot alsnog de mooie, aan zee gelegen
plaats 10 te nemen.

Fct.:

Ladeniafbeeldenvanrekendefinitie,"Rekenenactiveren"uitschakelen, record wijzigen door op REKENEN te klikken (what ifberekening binnen de optie "Data wijzigen...").

Opl.:

0) "Rekenen activeren" is uitgeschakeld en de file

is geactiveerd!

1) Kies in het Rekenen-menu de optie "laden..." (zie ook de appendix)
en laad de delinitie PLAPRIJS.CAL, die al is voorbereid voor
berekening van staangelden. Via de optie "tonen..." in het Rekenenmenu kunt u nagaan of de definitie is geactiveerd.

2) Klik op "Data wijzigen..." (of druk op de functie- toets [F3]) en
geef biJ de zoeksleutel "plaats" de waarde "63" op. Het masker
van het record van het gezin Tijsse verschijnt, voorzien van
REKENEN- knop. Geel nu bij "plaats" het nieuwe nummer "l0"
op en tik ook het nieuwe bedrag voor "staangeld" in, dus 10,00.
Klik op REKENEN, waarna het gewijzigde totaalbedrag wordt
berekend.
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3) Sla het gewijzigde record op door op WIJZIGEN te klikken of op
IReturn] te drukken.

Tip
Pas nadat u in 3) uitdrukkelijk opdracht hebt gegeven het gewijzigde record
op te slaan, worden ook op diskette of hard disk de gegevens in het record
aangepast. Als na 2) op STOPPEN wordt geklikt, dan wordt de herberekening
niet opgeslagen, maar alleen in het masker doorgevoerdl

Sit.3.3.3.3.: Berekening van verblijfskosten voor een reeds aanwezige gast
Op 15 juli 1987 komt het Duitse gezin Hovelmann aan de
beheerder melden dat zij de volgende dag vertrekken. Daar de
gezinsleden eerst nog enige souvenirs willen gaan kopen, wil de
heer Hovelmann weten hoeveel het verblijf op de camping hem
gaat kosten, zodat hij kan nagaan of het nodig is Duitse marken
om te wisselen in guldens.

Fct.:

"Rekenen activeren" uitschakelen, opzoeken van een record en
op REKENEN klikken (voor een what if-analyse) in het afgebeelde
masker

opl.:

0)

De optae "Rekenen activeren" is uitgeschakeld, de Iile PLAATS
is geactiveerd en voor het berekenen van het staangeld is de
delinitie PLTSPRIJS.CAL geladen.

1) Zoek het record van het gezin Hovelmann, door via de optie "Data
zoeken..." in het sleutelveld "naam" "Hovel?" in te tikken, of in

de lijst een dubbele klik te geven op de betreffende regel van
het record. Dan verschilnt het record van het gezin Hovelmann

{plaatsnummer
STOPPEN ook
afgebeeld.

.l

1)

als masker op het scherm. Merk op dat behalve

de knop REKENEN onder in het masker wordt

2l Nadat u op REKENEN hebt geklikt, worden met behulp van de
definitie PLTSPRUS.CAL de waarden in de velden "overnachtingen" en "tot.bedrag" berekend en ingevuld.
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3) Verlaat het masker door op OK te klikken of op [Return] te drukken.

Tip
U kunt controleren dat de berekening alleen voor de huidige gegevens wordt
uitgevoerd en pas nadat u op REKENEN hebt geklikt, als u 1)herhaalt en
vervolgens nogmaals 3) uitvoert.
Sit. 3.3.3.4.: Lijst afbeelden van berekende verblijfskosten per bezette plaats

De beheerder wil weten hoe hoog de inkomsten zijn voor elke
bezette plaats op zijn camping. Hij wil daarvan een overzicht (met
de velden "plaats", "naamsleutel", "aankomst", "vertrek" en "overnachtingen"), gesorteerd op basis van de inkomsten per plaats,
in oplopende volgorde.
Fct.:

Opl.:

"Rekenen activeren" ingeschakeld; toon als lijst, met berekening
van de inkomsten; optie "Kenmerken selecteren".
0) De optie "Rekenen activeren"

is ingeschakeld omdat alle berekeningen automatisch moeten worden uitgevoerd, voorafgaand
aan het afbeelden. De file PL,AATS is geactiveerd en de definitie
PLTSPRIJS.CAL is geladen om per record de inhoud van de velden

"overnachtingen" en "tot.bedrag" te berekenen.

de optie "Kenmerken selecteren" uit het Optie- menu kiest
u de kenmerken "plaats", "naamsleutel", "aankomsl", "vertrek",
"overnachtingen" en "tot.bedrag" {zie EXEC: 5.6.4 "Kenmerken

1) Met

selecteren").

2l Roep een lijst op door een dubbele kl k op de lile-ikoon voor
PLMTS (of via functietoets [5]), waarna een op basis van "plaats"
gesorteerde lilst verschijnt. Scroll naar rechts, zodat u ook de
gegevens in de kolommen "overnachtingen" en "tot.bedrag" kunt
aflezen.
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Als u in een regel van een record een dubbele klik

geeft,

verschijnen de resultaten ook in het schermmasker.
3) Sluit het weergavevenster door op de close-box te klikken of met
behulp van de IUndo]-toets.

Tip
U kunt conlroleren dat de berekening alleen voor de huidige gegevens wordt
uitgevoerd. Schakel daarvoor "Rekenen activeren" uit en herhaal de stappen

1Vm3.
Herhaal oefening 3.3.3.4., maar laat nu de gegevens afdrukken in plaats van
albeelden op het scherm. Laat de eindwaarden van de velden "overnachtingen"
en "tot.bedrag" opgeteld aan het einde van de lijst aldrukken. De volgende
alinea's geven meer bijzonderheden over de rekenfaciliteiten tijdens het
albeelden van gegevens.
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3.3.4. Extra rekenmogelijkheden tijdens
afbeelden van gegevens in een
tekstdocument (Samenvoegen)
De zojuist beschreven mogelijkheden bij toepassing van de rekendelinitie voor

berekeningen binnen een record worden nu aan de hand van voorbeelden
over de camping "Zeezicht" verder uitgediept.
Behalve de positiecodes voor kenmerken kan bij het weergeven van gegevens
via een samenvoeglormuller aan het einde een rekenbereik (resp. binnen een
koppelingbereik) worden gedefinieerd. Dit rekenbereik wordt pas na het laatste
record {resp. binnen de koppeling) verwerkt. De basisprlncipes in het kort
(zre EXEC: 5.9 6 Samenvoegen"):
begin van het rekenbereik wordt met #+# gemarkeerd
het rekenbereik eindigt bij het einde van het formulier (resp. bij de naar
links wijzende pijl aan het einde van de koppeling #<-#)
binnen het rekenbereik kan tekst worden gebruikt (zoals koppeltekens,
opschriften)

positiecodes met een kenmerknaam binnen het rekenbereik worden
voorzien van de cumulatieve waarden van inhoud van het kenmerk.
Samen met de rekendefinitie maakt het inschakelen van "Rekenen activeren"
complexe bewerkingen mogelijk voor het samenstellen van rapporten, waarbij:
de geladen rekendefinitie invloed heeft op berekeningen binnen het record,

-

en

het samenvoegformulier de layout en berekening van totalen verzorgt, zowel
voor het totaaloverzacht als binnen de koppelingen.
Voor de,nadere uitwerking van het in sit. 3.3.3.4. gestelde probleem komen
nu de volgende taakstellingen aan de orde:
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Sit. 3.3.4.1.: Tonen

als lijst van de verblijfskosten per bezette plaats,

met

totaalwaarden voor aantal overnachtingen en verblijtskosten

U wilt weten hoeveel elke camping-plaats alzonderlijk aan

in-

komsten heeft opgeleverd. U wilt daarvan een overzicht hebben,
met de kenmerken "plaats", "naamsleutel", "aankomst", "vertrek"
en "overnachtingen", gesorteerd in oplopende volgorde op basis
van het veld "plaats" (vergelijk met sit. 3.3.3.4.). Bovendien moeten
de bezette plaatsen in volgorde van hun plaatsnummer worden
afgebeeld, het totale aantal overnachtingen moet worden aange-

geven en u wilt een totaalbedrag weten voor de inkomsten uit
de verblilfskosten.

Fct.:

"Rekenen activeren" ingeschakeld; tonen als lijst, met berekening
van de voor het afbeelden noodzakelijke kenmerken; samenvoeg-

formulier met rekenbereik en positiecodes voor de doorlopende
nummering

Opl.:

0) De optie "Rekenen activeren" is ingeschakeld, om- dat alle noodzakelijke berekeningen automatisch moeten worden uitgevoerd.
De file PL.AATS is geactiveerd en de rekendefinitie PLTSPRIJS.CAL

is geladen om per record de waarden voor "overnachtingen" en
"tot.bedrag" te berekenen. "plaats" Iungeert als sorteersleutel.
1 ) Sleep de lile PLAATS naar de Samenvoegen-ikoon. lvaak de tekstfile PLTSPRIJS.DOC tot samenvoegformulier. Na regelgewrlze controle van de positiecodes krijgt de Samenvoegen-ikoon het onderschrift PLAATS.
2) Geef een dubbele klik op de Samenvoegen-ikoon om de gegevens
op het scherm te laten verschijnen. {U kunt het weergeven
onderbreken via de spatiebalk en stoppen met de toets [Esc].)

(c) ADI Sottware

64

(c) ATARI Corp.

AOIiIENS ST

Kennlsmaklng

Oefening:
3.3.4.2. Herhaal de voorgaande stappen, maar nu via de printer. Daardoor
kunt u de onderstaande uitleg beter volgen. Stel de waarde voor
"Regels" in de printerinstelling tijdelijk in op "0", zodat een door
lopende lijst wordt afgedrukt (zie EXEC: 5.6.12 "Printer instellen").

lntormatie over samenvoegformutier PLTSPRIJS.DOC
a) De doorlopende nummering wordt gerealiseerd via een positiecode met
de benaming "count". "count:2" leidt tol getallen die rechts aansluitend
worden weergegeven en uit twee cijfers bestaan (2 duidt op +2).

b) De positiecodes "#plaats:-3" en "#naamsleutel:-25#" bevatten opmaakgegevens. Die zorgen dat de inhoud van "plaats" in drie en de inhoud
van "naamsleulel" in 25 posities links aansluitend worden weergegeven.
Als die inhoud korter is dan de maximale opgegeven waarde, wordt de
resterende ruimte opgevuld met spaties. Op die wijze worden de gegevens
netjes onder elkaar afgebeeld.

c) Bij de positiecodes "#aankomst:-6#" en "#vertrek:-6#" is de waarde -8
vervangen door -6, zodat alleen de eerste 6 tekens van links af (zonder
het jaartal) worden afgedrukt.

d) "#overnachtingen:3#" leidt tot weergave van het aantal overnachtingen,
urtgedrukt in drie cijfers, rechts aansluitend. Dat aantal wordt berekend door
PLTSPRUS.CAL als "Rekenen activeren" is ingeschakeld.
e) "#tot.bedrag:6#" geeft een bedrag dat uit maxamaal zes posities bestaat
(incl. de decimale komma, zoals in lNlT is vastgelegd). De waarde wordt
rechts aansluitend afgebeeld.
I) Tekst als "van", "tot", "nachten" en "HFL'en de regel met het minusteken
worden per behandeld record overgenomen uit het tekstformulier, tot zij
niet meer in de records voorkomen. Vanaf dat moment wordt het rekenbereik
doorgewerkt dat met "#+#" begint.
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g) binnen

--

het rekenbereik zorgt
"#count#" voor de weergave van het laatste van de doorlopende nummers
(hier zonder opmaakgegevens, om de eropvolgende tekst direkt te laten

--

"#overnachtingen:3" voor weergave van de intern opgetelde waarden

aansluiten).

van de velden "overnachtingen".

--

"#tot.bedrag#" voor weergave van de intern opgetelde bedragen van
de velden "tot.bedrag". Hier is het opmaakgegeven "8" in plaats van
"6", om de door het steeds optellen noodzakelijke extra posities voor
de komma te reserveren.

Het rekenbereik wordt hier afgesloten bij het einde van het formulier.
Sit. 3.3.4.3.: Weergave van een rekening voor vertrekkende gasten

Het gezin Michels, dat op plaats 2 verblijft, wil vertrekken en de
heer Mlchels komt daarom vragen om de eindafrekening. Hij wil
daarvan graag een exemplaar meenemen voor zijn eigen administratie.

Fct.:

Rekendefinitieladen,"Rekenenactiveren"inschakelen,record
samenvoegen en berekenen van de veldinhouden, samenvoegf ormulier zonder rekenbereik

Opl.:

0) De optie "Rekenen activeren" is ingeschakeld omdat alle berekeningen voor de af te drukken gegevens automatisch moeten
worden uitgevoerd. De file PLAATS is geactiveerd en in het venster
op het beeldscherm verschijnt een op basisvan "plaats" geso(eerd
overzicht.

1) Laad de rekendefinitie PLTSREKEN.CAL.
ln tegenstelling tot PLTSPRUS.CAL bevat die definitie de daadwerkelijke vertrekdatum ("vertrokken").

Bovendien wordt met deze delinitie tevens rekening gehouden
mel 2O"k BTW. Beantwoord indien nodig de vraag of de eerder
geladen reken-definitie PLTSPRIJS.CAL mag worden overschreven
met "JA'.
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2) Sleep de record-regel van plaats 02 op de Samenvoegen-ikoon
en geef als tekstdocument PLTSREKEN.DOC op. Na de regelgewijze controle van de positiecodes krijgt de Samenvoegen-ikoon
het onderschrift PLAATS.

3) Sleep de Samenvoegen-ikoon naar de printer. De printer begint
de gegevens af te drukken. Als u geen printer op het systeem
hebt aangesloten, kunt u de rekening op het beeldscherm laten
weergeven door een dubbele klik te geven op de Samenvoegenikoon.

Tip
Wij hebben het record van de heer Machels al voorbereid voor het verwerken
van zijn vertrek, door via de optie "Data wijzigen...":
-- in het veld "vertrokken" de vertrekdatum "15-07-87" in te voeren

-- in het veld "elektricileit" het bedrag "5,00"

voor verbruikte elektriciteit in
te tikken. Zolang daarvoor geen waarde wordt ingetikt, bevat dat veld een
waarde lussen 0 en 1 .

Vertrokken gasten verstoren het overzicht in de lile PL,&qTS, omdat hun plaatsen

niet langer bezet zijn. ln 3.3.7. zullen we aangeven hoe de gegevens van
vertrokken gasten worden overgebracht (geexporteerd) naar een ARCHIEFdatabase en vervolgens worden gewist uit de database CAMPING.

Informatie over
PLISFEKE'V.
a) De rekening voor het verblilf op een bepaalde standplaats wordt opgesteld
met de waarden die in het record voor plaats 02 zijn opgeslagen. De
berekeningen worden uitgevoerd door de rekendefinitie; een rekenbereik
voor optellen (over meerdere records) is overbodig!
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b) De waarden in de velden "#overnachtingen#", "#tot.bedrag#" en "#BTWE"
worden door PLTSREKEN.CAL berekend. We hebben hier geen opmaak-

c)

gegevens opgenomen, omdat de ingevoerde gegevens aan het einde van
een regel staan.
ln "#datum#" wordt de datum van heden opgeslagen, dle bijvoorbeeld
eerder tijdens het opstarten is opgegeven.

Oefening:
3.3.4.4. Oefen de in 3.3.4.3. beschreven stappen. Op de standplaatsen

07,

08 en 09 verblijft een groep padvinders. Zij vertrekken en ook voor
hen moet een rekening worden opgesteld. Uit praktische overweglngen wordt voor de rekening alleen het record van plaats 07
gebruikt, waar de groepsvertegenwoordiger verblijft. De $egevens
in de records van de plaatsen 08 en 09 worden gebruikl voor de
file die informatie biedt over bezette plaatsen. In die records is bij
"naamsleutel" de verwijzing "groepo7" opgenomen en zij bevatten
geen getallen voor het opstellen van de rekening.

3.3.5. Kiezen van records voor onderhoud en
afbeelden van gegevens

Tot nu toe werd steeds het totale aantal records afgebeeld of afgedrukt, of
werd 66n bepaald record uit een masker gekozen.

We gebruikten de optie "Data zoeken..." om gegevens op te zoeken. Deze
functie werkt met zoeksleutels en per zoekopdracht kan slechts 66n gegeven
worden gelokaliseerd.
Voor complexe selectieprocedures, bijvoorbeeld "de postcodes tussen 4400
en 4900" van een adressenjile ol "alle records met een openstaand bedrag
onder 500 gulden" in een klantenjile biedt ADIMENS ST echter een speciale
selectiemogelijkheid:
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De

functie Filter:

Met behulp van een filter kan voor elke file een aantal criteria worden

gedefinieerd (zoals ook berekeningen voor een rekendefinitie worden gedefinieerd) om de koppelingen tussen verschillende kenmerken binnen een lile
te bepalen. Dan wordt een record alleen geselecteerd als het aan de gestelde
criteria voldoet. Het lilter lungeert dus als een soort zeef. Als "Filter activeren"
is ingeschakeld, heeft dat lilter uitwerking op het invoeren (incl. lmport), wissen,
(globaal) wijzigen en weergeven {incl. samenvoegen en export) van gegevens.
Raadpleeg 5.3. voor nadere bijzonderheden over de functie Filter, vooral het
delinidren van de criteria voor de definitie. Hier wijzen we slechts op:
de overeenkomst tussen de functies Filter en Rekenen voor wat betreft
de opties "definieren...", "laden...", "opslaan..." en "tonen...",

-

de prioriteit van Filter over Rekenen. Dit biedt de mogelijkheid berekeningen
alleen te laten uituoeren voor records die aan bepaalde criteria voldoen.

ln onderstaande alinea's wordt de functie Filter behandeld aan de hand van
voorbeelden uit de database CAMPING, die taken beschrijven als:
a) gegevens tonen als lijst ol als masker, (resp. sit. 3.3.5.1. en oelening 3.3.5.2.)

b) gegevens samenvoegen in een tekstdocument (selectie op basis van
postcode; oelening 3.3.5.3.)

c) gegevens (na berekeningen) samenvoegen

in een tekst document, gecombineerd met inschakeling van de optie "Rekenen activeren" (sjt. 3.3.5.4)

onde l4 jaar verblijven
De beheerder wil nagaan of gasten met kinderen een voorkeur
hebben voor bepaalde standplaatsen. Daarvoor is een lijst nodig

Sit. 3.3.5.1 .: Lijst van standplaatsen waar kinderen

met de standplaatsen waar gezinnen met kinderen verblijven.
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Fct.:

opl.:

Filter delinieren, Filter activeren, toon als lijst

file PLAqTS wordt geactiveerd, de sleutel is op dit moment
"plaats". Sluit eerst eventueel nog geopende vensters uit de lile

0) De

PLAATS.
1)

Klik in het Filter-menu op de optie "definieren...". Het gewenste
selectiecriterium luidt:
"van 6 tot 13" > "0" of "onder 6" > "0"
Geef dat criterium als volgt op.
Klik op kenmerkaanduiding "van 6 tot 1 3".
Klik in de operatoren op het teken ">".
Tik een "0" (nul) in op de ingaveregel van het kenmerk "van

-

6 tot 13". Klik op die ingetikte 0 om deze te kopieren naar
de Iilter-regel boven in het masker. Het eerste criterium is dan
voltooid en staat daarom tussen haakjes.

-

l\4aak

de logische verbinding met het tweede criterium "ol"

door op het symbool "l" te klikken.
Klik op "onder 6" en vervolgens in de operatoren op het teken

Tik op de ingaveregel van het kenmerk "onder 6" een "0"
(nul) en klik op die ingetikte 0 om deze te kopieren naar de
filterregel bovenin hel masker. Het filler is gedelinieerd!

Sluit het definidren af door op OK te klikken.

2) Schakel nu de optie "Filter activeren" in en geel een dubbele
klak op de file-ikoon PL.AATS. U ziet dan slechts een deel van
de momenteel bezette standplaatsen; zo ontbreken bijvoorbeeld
de plaatsen 03, 20a, 20b.

(c) AOI Software

70

(c) ATARI Corp.

ADIMENS ST

Kennismaking

Tip
U kunt het weergeven via het scherm lussentijds stoppen door op [Undo]

of [Esc] te drukken.

Oefeningen:
3.3.5.2.

Laat met de zojuist gedefinieerde criteria een overzicht in een masker
weergeven. Daarvoor hoeft u alleen maar in het Switches-menu de
optie "Toon als masker" te kiezen. Als u "Filter tonen..." activeert,
blijkt dat de selectie nog is opgeslagen.
3.3.5.3. Activeer de lile ADRESSEN en laad de lilterdefinitie ADRESETIK.PIK
om alleen gasten aan te schrijven in woonplaatsen in een bepaald
gebied, bilvoorbeeld alleen de postcodes tussen 2000 en 3999. Via
de optie "Filter tonen..." verschijnt de filterdefinitie. Laat de gevonden

records nu samenvoegen met de standaardbriel (zie oelening
3.2.3.3.)

van een lijst voor de WV, inclusief bedragen voor
toeristenbelasting (totaal aantal overnachtingen van vertrokken

Sit. 3.3.5.4.: Weergeven

gasten)

Elke avond moet een campingbeheerder voor de VW een lijst
opstellen van gasten die op die dag zijn vertrokken. Deze lijst
moet aangeven:

a) per vrijgekomen standplaats het aantal overnachtingen en
bijbehorende bedrag voor toeristenbelasting

b) het totaalbedrag aan verschuldigde toeristenbelasting voor de
gehele dag
Fct.:

Filter laden..., Filter activeren, Rekenen laden..., Bekenen activeren,
gegevens samenvoegen met tekst, afdrukken via l st Word, resp.
1st Word Plus (@GST)
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opl.:

0) De

file PLMTS is geactiveerd en de huidige sleutel is "plaats".

Stel de regelwaarde voor de printer in op 0.

de op diskette opgeslagen lilterdelinitie voor de datum 1507-87 PLAVERK.PIK en schakel "Filter activeren" in.

1) Laad

2l Laad de voor vereiste a) noodzakelijke rekendefinitie PLAVERK.CAL
en schakel 'Rekenen activeren' in.
3)

Sleep de file PLMTS op de Samenvoegen-ikoon en geef als
tekstformulier het document PLAVERK.DOC op. Dit formulier bevat
positiecodes voor het afbeelden van de veldinhouden en voldoet
dank zij de rekenfaciliteiten aan vereiste b). (Het formulier is in
de WP-mode van 1st Word Plus opgeslagen.) Als de Samenvoegen-ikoon de naam PL,4ATS heeft, sleept u die ikoon op de Diskikoon en geeft de file PLAVERK.MRG op als file voor de resultaten
van de bewerking.

4l Laat de file mel de resultaten afdrukken via 1st Word (Plus).

Aanvul I ende i nfo rmati e
a) ln de lilterdefinitie PLAVERK.PIK zorgt de voorwaarde
([vertrokken] = 15-07-87) en
([naamsleutel] #'groep?')
dat alleen records worden geselecteerd die aangeven dat de gast op 15-

07-87 is vertrokken en waarin in het kenmerk "naamsleutel" geen naam
is opgenomen die betrekking heeft op een groep (zoals "groepo7").

b) ln de filterdefinitie PLAVERK.CAL wordt het kenmerk "overnachtingen"
tijdeljk gebruikt voor de berekening van
([vertrokken]
[aankomst]([begl. boven 14 jr] + [van 6 tot 13])

-
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Bij PLTSPRIJS.CAL werd het gebruikt voor berekening van hel aantat te
verwachlen overnachtingen ([vertrokken]
[aankomst]).
Het tekstformulier PLAVERK.DOC is in de WP-mode opgestagen, zodat ook
tekstkenmerken (vet, onderstrepen) en kop- of voetteksten kunnen worden
toegevoegd. Het formulier leidt tot een rekenbereik voor het weergeven

-

van

-

de datum van heden, middels de positiecode #datum#
de som van de waarden in het kenmerk #overnachtingen#.

3.3.6. Koppelen naar andere files voor het
samenvoegen in een tekstformulier
ln 3.3.2. werd het

interactief leggen van verbindingen naar andere files
behandeld. Dat verliep via klikken op de verbindings-kenmerknamen binnen
een masker. Bij sommige rapporten is het echter onvermijdelijk verbindingen
te gebruiken die bij het aanmaken van de database zijn gelegd. Op die wijze
kan een verbinding met een andere file worden gemaakt om de inhoud van
bepaalde kenmerken op te halen, om daarna terug te keren naar de eerste
file en daar de werkzaamheden te hervatten.

Hoofdstuk 5 geeft meer bajzonderheden over het aankoppelen van files voor
samenvoegen. Daarom wordt hier slechts ingegaan op de informatie die
noodzakelijk is om de behandeling van sit. 3.3.6.1. te kunnen begrijpen.
Bij koppelingen binnen een samenvoeg-operatie is klikken onmogelijk. Daarom
moet u in de tekst:

-

aangeven welke verbindingssleutel "kenmerk '1" in de originele file via
zijn inhoud de zoekprocedure in de doel file beinvloedt
de naam van de doelJile FILE2 aangeven
het met "kenmerkl" van de originele file corresponderende kenmerk
"kenmerk2" opgeven {volgens de definitie in lNlT), waarmee in FILE2 records
kunnen worden gevonden waarvan de inhoud correspondeert met ken-

merkl.
Om deze gegevens beter te onderscheiden van lopende tekst, wordt de notatie

gebruikt die ook voor positiecodes geldt:
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#kenmerkl

->FlLE2.kenmerk2#

geeft
van

pijl
richting
verbinding

aan

scheiding tussen
file- en kenmerknaam

Het einde van een verbinding (omgekeerde richting) wordt aangegeven door
een pijl naar links (#<- #) in de tekst.

Sit. 3.3.5.1.: Opstellen van een liist met vertrokksn gasten

Elke avond moet de campingbeheerder een lijst opstellen voor
overheidsinstanties, met een overzicht van de gasten die die dag
zijn vertrokken. Die lijsl moet de volgende gegevens bevatten:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, woonplaats, nationaliteit,
paspoortnummer; alfabetisch gerangschikt op land/voornaam/
achternaam
bl voor groepen mogen de paspoo(nummers van alle groepsleden achterwege blijven als de overige gegevens direkt op die
van de groepsvertegenwoordiger volgen
c) de lijst moet door de beheerder worden ondertekend en zijn
gedagtekend

Fct.:

Filter laden..., Filter activeren, samenvoegen met een tekstformulier
(met koppeling), direkt afdrukken, rekenbereik binnen tekstformulier

Opl.:

0) De file PLAATS is geactiveerd, de huidige sleutel is "naamsleutel",
zodat de in al vereiste sorteeropdracht mogelijk ls. Stel de regelwaarde voor de printer op "0", zodat het samenvoegen doorlopend
plaatsvindt, zonder dat de regels worden geteld en form feeds

naar de printer worden gestuurd. Geel een kolom-waarde van
"120" op en klik op "Condensed" of stel de printer via schakelaars
in op 17 pitch.
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1) Laad de op diskette opgeslagen Iilterdelinitie OVERHD.PIK; deze
is al voorbereid voot 02-07-87. Klik op Filter-activeren.

2) Sleep de file

PLAATS naar de Samenvoegen-ikoon. Geel als naam

van het tekstformulier OVEHHD.DOC op en sleep de ikoon vervolgens naar de Printerikoon.
3) De afgedrukte lijst kan nu worden ondertekend. lvlet behulp van
de IEsc]-toets kan het afdrukken worden onderbroken.

Aanv u I lende i nlo rm atie
a) Als uw printer niet instelbaar is voor 120 tekens per regel (1 7 pitch), laat
de gegevens dan op het beeldscherm verschijnen of stuur ze naar de
diskette. U kunt de opgeslagen gegevens dan raadplegen via een tekstverwerkingsprogramma.

b) Als uw printer na een commando niet omschakelt op gecomprimeerd
afdrukken, raadpleeg dan de printer-handleiding om na te gaan hoe u
dat met een opdracht in lNlT kunt instellen (zie EXEC: 5.6.12 "Printer
instellen").

c) De lilterdelinitie OVERHD.PIK garandeert via een extra voorwaarde

"Inaamsleutel] # 'groep"' dat de gegevens van een groep die over meerdere
standplaatsen is verspreid, slechts 66n maal worden weergegeven. Daarom
is voor de groep padvinders op de plaatsen 07,08 en 09 alleen in het
veld "naamsleutel" van plaats 07 de naamsleutel van de groepsvertegenwoordiger opgeslagen. Verder wordt naar de gehele groep alleen verwezen
als "groep07".
d) ln het samenvoegformulier OVERHD.DOC wordt de verbinding vanuit de
file PLAATS naar de file GROEPEN gemaakt via:
,rnaamsleutel->GR0EPEI{.groepsvertegenw.#
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ADIMENS ST zoekt in de file GROEPEN naar records waarvan de inhoud
van het veld "groepsvertegenw." overeenkomt met de inhoud van het veld
"naamsleutel" in de file PLAATS. "naamsleutel" en "groepsvertegenw." zijn
in lNlT gedefinieerd als verbindingssleutels voor de koppeling "naamcode"
{zie ook 3.3.1.). Het verbindingsbereik met de positiecodes voor velden
uit de file GROEPEN eindigt hier bij het symbool "#<-#".
e) De positioneflng van
"#naamsleulel->GR0EPEil.gr0epsyertegenw.#"

aan het einde van de eerste regel zorgt dat de namen van de groepsleden
direkt aansluilend worden weergegeven, zonder lege regel ertussen.

Op analoge wilze wordt dank zij de positie van

"#<

#" aan het einde

van de tweede regel de aansluitende deelstreep meteen na het einde van
de verbinding (zonder lege regel) afgedrukt, voorafgaand aan het invullen
van het volgende record uit de file PLMTS.
s) Aan het vereiste in c) wordt in het samenvoegformulier OVERHD.DOC
voldaan mel behulp van een rekenbereik, omdat dat pas aan het einde
van het samenvoegen wordt afgedrukt.

Tip
Linksaansluitende positiecodes zorgen voor overzichtelijke kolommen.
Let op het gebruik van de positiecode "count", zowel binnen als buiten de
koppeling, waarmee een van elkaar onafhankelijke doorlopende nummering
wordt gerealiseerd. De "count"-positiecode werd bewust buiten hel rekenbereik gehouden, omdat deze slechts de laatste waarde uit GROEPEN zou
geven.

Vergeet vooral niet dat AD|I\/ENS ST de namen van de groepsleden, dus de
inhoud van het veld "naam, voornaam" niet alfabetisch rangschikt. De verbindingssleutel van de doel-file is namelijk automatisch geactiveerd als sorteersleutel. Het programma gebruikt deze sleutel voor het opzoeken van records
in de sleutelJile.
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ADIMENS-C-PROG is de kern van ADINiIENS-EXEC. De programmeurs ervan
werken momenteel aan een implementatie van het zogeheten "multi-levelsorting". ln het bovenstaande voorbeeld kan dan een tweede sleutel worden
opgegeven, zodat in de doel-file ook op basis van een tweede veld
alfabetisch kan worden gerangschikt.

Oefeningen:
3.3.6.2. Wijziq met behulp van uw tekstverwerker het formulier
OVERHD.DOC door de verbindlng aan het begin van de tweede
regel te plaatsen. Ga na wat voor consequenties dit voor de uivoer
heeft. Zie ook e) van "Aanvullende informatie".

3.3.6.3. Herhaal oelening 3.3.6.2. maar nu met het symbool #<-#. Zie ook
e) van "Aanvullende informatie".

We hebben nu met ADIIVIENS ST alle dagelijkse taken aangepakt die voor
het invoeren, onderhouden en weergeven van gegevens op de camping
"Zeezicht" nodig zijn. Rest ons nog e6n probleem, en dat is een probleem
dat bij elke database{oepassing een rol kan spelen:
Het archiveren van gegevens die niet meer dagelijks nodig zijn. Deze moeten
in een gelilksoortig gedefinieerde database worden ondergebracht en worden
gewist uit de dagelijks in gebruik zijnde database.
Op de camping "Zeezicht" geldt dit probleem bijvoorbeeld voor de gegevens
van vertrokken gasten, die in de "werkJile" nodeloos ruimte in beslag nemen.
ln de navolgende alinea's wordt aangegeven hoe u dit probleem kunt oplossen.

3.3.7. Data-overdracht tussen files
(Export en lmport)
Voor het uitwisselen van gegevens tussen twee databases beschikt ADIMENS
ST over de functies Export en lmport.

Export slaat de gegevens uit een file op in een externe ASCII- Iile, inclusief
gegevens over velden en over de file zelf.

lmport is de omgekeerde bewerking. lmport leest de gegevens in uit een
externe met Export aanqemaakte ASCllJile.
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Hieronder gaan we nader op dit onderwerp in en lossen we stap voor stap
een probleem op dat zich elke avond op de camping voordoet.
Daarbij komt aan de orde:
het aanmaken van de nieuwe database ARCHIEE door voor de reeds
bestaande database CAIVPING (zie stap 0) gebruik te maken van delinitie

-

CAIVPING.DAT,

het exporteren van gegevens uit de database CAIVPING naar een ASCIIfile (stap 1),
het importeren van de eerder geexporteerde gegevens in de database
ARCHIEF (stap 2),

het wissen van de gearchiveerde gegevens uit de database CAMPING
(stap 3), en

-

de reorganisatie van de database CAMPING om de vrijgekomen ruimte
zo efficient mogelijk over de file te verdelen (stap 4).

Sit. 3.3.7.1.: Gegevens van vertrokken gasten opslaan in archietdatabase en
diezelfde gegevens wissen uit database CAMPING

Nadat elke avond de liist met vertrokken gasten voor de overheidsinstanties is afgedrukt, moeten de gegevens van die gasten
naar het archief worden overgebracht en de betreffende records
uit CAMPING worden gewist. Zo komt ruimte vrij in de werk-file
en blijven de gegevens toch bewaard zodat deze eventueel later
altijd kunnen worden geraadpleegd.

Oplossing:
stap 0) Aanmaken van een database van gelijke structuur als CAMPING,
via de module lNlT

Om de gegevens te kunnen opslaan, moet eerst een archiet
database worden aangemaakt: ARCHIEE Deze in eerste instantie
lege database maken we aan op een tweede diskette of in een
afzonderlijke folder op de hard disk.
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We maken dle nieuwe database aan met de lNlT-module:

-

Sluit de huidige database. Boep vanuit EXEC de lNlT-module
aan en open CAMPING.DAT.

-

Om de nieuwe database dezellde structuur te geven, kiest

-

Met behulp van functietoets [F7] ol de optie "Db geheugenruimte" de eerder gereserveerde geheugenruimte (in Kbytes)

u

uit het Optie-menu de optie "Compatibiliteit opheffen".

overnemen of indien nodig verhogen.
Plaats indien nodig een nieuwe diskette en klik in het Data-

menu op de optie "Def. opslaan". Als lile-naam geeft

.

u

ARCHIEEDAT op.

-

Via de optie "Db genereren" maakt u de liles aan die voor
de nieuwe database noodzakeliik ziin.

-

Verlaat lNlT door in het Data-menu op "Einde" te klikken (of
via Iunctietoets IF1 0]).

Open nu in EXEC de database ARCHIEF om te controleren of
de database correct werd aangemaakt. Sluit de database weer
en open de database CAI\4PING.
stap 1) Vanuit EXEC exporteren van gegevens naar het archief
Het exporteren van te archiveren records verloopt via het gebruik
van een filter. Daarmee selecteren we de records die in het veld
"verlrokken" de datum van heden bevatten.
De records die daaraan voldoen, werden reeds bij de opstelling
van de eindafrekening (zie 3.3.4.3.) of voorafgaand aan het op-

stellen van het overzicht voor overheidsinstanties (zie 3.3.5.4.)
gemarkeerd.
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Definieer een filter en geef als criterium op:
"[verl]okkenl =' 20'07'87 "'
Sla de filterdefinitie op onder de naam PLAATS.PIK en schakel

de functie "Filter activeren" in.

-

Sleep de PLAATS-ikoon naar de Export-ikoon en geef als
exportjile de naam PLAATS.EXP op. U kunt het transport van
gegevens op het scherm volgen.
Als alle gegevens naar de ASCllJile ziln overgebracht, expor
teert u op gelijke wijze de gegevens met betrekking tot
vertrokken groepen. Daarvoor laat u via de Filter-functie records
selecteren waarin de inhoud van het veld "naamsleutel" verwijst
naar een groepsvertegenwoordiger, bijvoorbeeld:
"[groepsvertegenw.] ='NL..Verbraak, Anton"'

-

Sla deze filterdefinitie op onder de naam GBOEPEN.PIK en
schakel de functie "Filter activeren" in. Geef de exportjile de
NAAM GROEPEN,EXP

Sluit de database CAN4PING.
stap 2) Vanuit EXEC importeren
database ARCHIEF

van te archiveren gegevens in de

Open de database ARCHIEF en activeer de file PLAATS.

Sleep de lmport-ikoon naar de File-ikoon PLMTS; geel
PLAATS.EXP op als te importeren file.

Klik in de dialoogbox op TERUG om de gegevens ongewijzigd
over te nemen.
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Nadat de gegevens van de lile PL,A"ATS zijn geimporteerd,
herhaalt u dezelfde procedure voor de file GROEPEN, waarbij
u voor de te importeren file de naam GROEPEN.EXP opgeeft.
Sluit de database ARCHIEF.

Tip
Controleer met behulp van de optie "Db informatie..." (F9) of de door u in

lNlT gereserveerde geheugenruimte nog toereikend is.
Als deze vol raakt, wordt de importprocedure namelijk algebroken. lndien nodig
kunt u de geheugenruimte ultbreiden (zie lNlT: 4.8.4 "Db geheugenruimte").

stap 3) Binnen EXEC wissen van de in het archiel opgeslagen records
uit de database CAMPING
Open de database CAMPING en activeer de lile PLAATS. Laad
het in stap 1 opgestelde filter PL,\ATS.PIK en schakel "Filter
activeren" in.
Sleep de PLAATS-ikoon naar de prullenmand. De filter-functie
dient nu als selectiecriterium om alleen de in het archief
opgeslagen records uit de file te wissen.
Herhaal dezelfde procedure met de file GROEPEN en het filter

-

-

-

GROEPEN,PIK,
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Tip
Door het wissen van gegevens ontstaan hiaten in de fysieke structuur van
een relalionele database. Deze hiaten staan een elfectiel gebruik van de
gereserveerde geheugenruimte in de weg (de toegangstijd neemt bijvoorbeeld
toe). Daarom geldt de vuistregel:

Als meer dan 2O/o van de gegevens in een database wordt gewist, moet
de database worden gereorganiseerd.
stap 4) Reorganisatie van de database CAMPING
Raadpleeg de inlormatie over Beorganisatie in hoofdstuk 6. Vergeet
niet dat u eerst de te reorganiseren database moet sluiten voordat
u vanuit de EXEC-Desktop de Reorgjunctie activeert.
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4. lillT: INITIALISEREI{ VAN DE DATABASE
NIet de inittaliseringsmodule lNlT kunt u de structuur,
van de database vastleggen:

de inhoud en de vorm

-

welke files in een database zijn opgeslagen

-

welke kenmerken (invoervelden) een file moet bevatten

-

hoe de maskers (systeemkaarten) voor een file eruit moeten zien

-

welke verbindingen tussen de alzonderlijke files moeten bestaan

welke vorm de alzonderlijke kenmerken moeten hebben

hoe groot de fysieke geheugenomvang van de database moet zijn
Bij het bepalen van de gegevens gaat het programma lNlT uitvan een zogeheten
"top-down" ontwerp:

-

Eerst worden de files en de verbindingen tussen de files in grote lijnen
geformuleerd. Dit houdt in dat nog niet wordt ingegaan op de inhoud en
het uiterlijk van de afzonderlilke files. Vervolgens kunnen de details van de
alzonderlijke liles worden opgesteld en kunnen de verbindingen aan de
bijbehorende kenmerkvelden worden gekoppeld.
lvlet behulp van het programma lNlT kunt u ook de parameters van de dalabase

en van de fysieke geheugenruimte vastleggen. Deze geheugenruimte wordt
gebruikt voor het opslaan van de database op diskefte of hard disk.
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4.1. Begrippen
4.1.1. De database en het definiEren van de database
Bij het opstellen van de database moet het volgende onderscheid gemaakt
worden:
Het definioren van de database:

De file NMM.DAT bevat alie informatie over de database NAAM. Deze file
is niet direct nodig voor het onderhouden van de gegevens in de database.
ln deze file kunnen geen gegevens worden opgeslagen.

De database zelf:
Deze bevat de volgende fysieke files:

NMM.INX (sleutels)
NAAM.REC (gegevens)

NAcM.DFN {files)
NMM.DCL (kenmerken)
NAAM.LNK (verbindingen)
Deze files bevatten zowel de complete informatie over de database als de
sleutels en gegevens van de database. Ze zijn opgeslagen in de voor ADIIVIENS
ST - EXEC vereiste vorm.

Opmerking
Dank zij deze opsplitsing en de dubbele opslag kunt u ook onvolledige en
voorlopige delinities opslaan in de lile NAANI.DAT. Als de definities van de
database correct zijn en aan uw wensen voldoen, kunt u de database opstellen
(genereren).
lvlet behulp van lNlT kunt u de definitie van een reeds gegenereerde database
wijzigen en deze aanpassingen later delinitief maken.
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4.1.2. Wat is een file?

@
FI LE

ln de context van een database heeft het begrip "lile" de betekenis van een
verzameling records (sysleemkaarten) met dezellde opzet. ln een database
kunnen meerdere (logische) files worden opgeslagen. In ADIMENS ST worden

deze files opgeslagen in de vorm van een kaartenbak, wat overeenkomt met
de gebruikelijke niet-geautomatiseerde opslag van gegevens-files.
Er moet onderscheid worden gemaakt tussen het begrip logische file en het
begrip lysieke file. Dlt laatste begrip kan biJvoorbeeld duiden op diskettes.
De (maximaal 32) logische files in ADIMENS ST zijn aanwezig in de 5 fysieke
liles NMM.REC, NAAM.INX, NMM.DCL, NMM.DFN en NAAIVI.LNK. De liles
zijn opgeslagen in het voor ADIIVENS ST vereiste format.

4.1.3. Wat is een kenmerk?

Alle records binnen een lile hebben dezelfde opzet. Dit houdt in dat er velden
zijn waarin tekenreeksen, getallen, geldbedragen of gegevens worden ingevoerd of opgeslagen. Deze zogenaamde "kenmerkvelden" worden altijd
voorafgegaan door een "kenmerknaam". De combinatie van een kenmerkveld
en een kenmerknaam wordt "kenmerk" genoemd. Als onder een kenmerk
meerdere ingavevelden worden samengevat, zodat bijvoorbeeld meerdere
regels tekst of meerdere telefoonnummers kunnen worden ingevoerd, wordt
dit kenmerk een grootkenmerk genoemd. Als een kenmerk als zoeksleutel
kan fungeren, dan is het een "sleutelkenmerk". De concrete inhoud van een
kenmerk wordt de "veldinhoud" genoemd. Ten slotte bestaan er verschillende
"kenmerk-typen" (tekst, numeriek, datum, enz.).
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4.1.4. Wat is een verbinding?
Verbindingen worden gebruikt om records uit verschillende liles aan elkaar
te relateren. Daarvoor wordt de bovenstaande verbinding-ikoon gebruikt. Hierdoor worden records met een bepaalde veldinhoud gekoppeld aan records
met dezellde veldinhoud uit een andere file. Door een verbinding te leggen,
worden deze velden (uit verschillende liles), die ook van heEelfde veld-type
moet'en zijn, aan elkaar gekoppeld. Via EXEC kan op basis van deze kenmerken
een koppeling tussen twee verschillende files worden gemaakt.

(}

+o+
(,
Verbinding
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4.2. Mogelijkheden van ADIMENS ST
Een database kan een gegevensJile van maximaal '16 megabytes bevatten.
Hierbij moet rekening gehouden worden met het leit dat ADIMENS ST

een variabele record-lengte hanteert en de gegevens gecomprimeerd
opslaat.
Een database kan uit maximaal 32 logische files bestaan. Deze files worden

in een gemeenschappelijke fysieke lile (NAAM.REC) opgeslagen.
ln een logische file kunnen maximaal 65535 records worden opgeslagen,

De totale lengte van alle kenmerknamen in de database mag niet groter
zijn dan 8191 tekens (bijvoorbeeld 81 91 letters).
Een Iile mag uit maximaal 51 1 kenmerken bestaan. Hierbij kunnen kenmerken van verschillende gegevenstypen worden gebruikt (algemene
tekens, hele getallen, decimale getallen, geldbedragen en datums).
ln een database kunnen maximaal 1023 kenmerken worden vastgelegd.
De maximale lengte van een afzonderlijk kenmerk is 30 tekens. De maximale
lengte van de veldinhoud is alhankelijk van het gegevenstype.

Per record kunnen maximaal 8191 bytes worden ingevoerd. In de lnfobox wordt de omvang van een record in bytes aangegeven.
Een record mag maximaal I 2 schermmaskers lang zijn. (ln totaal 64 maskers
per database).

Een database mag maximaal 192 sleutelkenmerken bevatten, Sleutelkenmerken worden gebruikt voor het snel opzoeken ol sorteren van gegevens.
Elke file moet ten minste 66n sleutelkenmerk bevatten. Elke a2onderlijke
Iile kan maximaal 63 sleutelkenmerken bevatten. Voor deze sleutelkenmerken wordt een a2onderlilke sleuteljale NAAM.INX gemaakt, waarin de
sleutelkenmerken van elk record worden ingevoerd. De maximale omvang
van deze lile bedraagt 16 megabytes.

(c) ADI Software

(c) ATARI Corp.

ADIMENS ST

INIT

Let op!
De hierboven genoemde getallen voor alzonderlijke parameters moeten
worden beschouwd als afzonderlijke maximale grenswaarden. Zo zou bijvoor
beeld het maximale aantal van 65535 records met elk 8191 tekens in 32
bestanden een dalabase met een omvang van 16000 megabytes (16 miljard
bytes)tot resultaat hebben, een database die voor geen enkele microcomputer
hanteerbaar is.
Vergeet vooral niet dat het maximale aantal kenmerken binnen een database
afhankelijk is van de gemiddelde lengte van de kenmerknaam. Vanwege de
omvang van het geheugen kan het maximale aantal van 1023 kenmerken
alleen worden bereikt als voor de kenmerknamen in totaal niet meer dan 8000
tekens worden gebruikt. Voor grootvelden is slechts 66n gemeenschappelijke
kenmerknaam nodig. Bij ADIMENS ST is het mogelijk eerder ingevoerde namen
in te korten of te verlengen.
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4.3. Bedieningselementen
4.3.1. Toetsen
6EHEUGCN I

D' TES'

Functietoetsen:

Deze toetsen verschilnen onderin het beeldscherm en bevatten de belangrijkste functies. U kunt deze functies activeren via het toetsenbord of
met behulp van de muis.
Clr/Home:
lvlet deze toets kunt u het actieve venster van de Desktop schermvullend
maken. Als u nogmaals op deze toets drukt, keert u terug naar de
' oorspronkelijke positie en afmeting van het venster. Deze functie komt
overeen met het gebruik van de full-box in de rechterbovenhoek van een
venster.

-

Undo:

lvlet deze toets kunt u het actieve venster van de Desktop sluiten. Deze
Iunctie komt overeen met het gebruik van de close-box in de linkerbovenhoek van een venster.
Pijltoetsen:

Als op de Desktop geen dialoogbox is geopend, kunt u mel behulp van
de pijltoetsen de inhoud van het actieve venster in vier richtingen verschuiven, Als u tegelijkertijd op de [Shitt]loets drukt, wordt de inhoud niet
66n regel of kolom verplaatst, maar ter grootte van een venster.

-

Help:

Als u op deze toets drukt, verschijnt een helptekst, die betrekking heeft
op het actieve venster op het scherm (als er een venster open is). Deze
functie komt overeen met de functie "Help actief" in het Help-menu.
shift:
Als u een ikoon voor een file, verbinding of kenmerk verplaatst en daarbij
de IShift]{oets ingedrukt houdt, wordt de ikoon niet verschoven, maar wordt
er een kopie van gemaakt.
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4.3.2. De menubalk
Dedr

Data

ie llel

Met de menu's in de menubalk van ADIMENS ST lNlT beschikt u over alle
,uncties van lNlT. De menubalk bevat de volgende ,unclies:
Desk
Dit menu bevat de lnlo-boxvan ADIMENS ST en de in dit systeem geinstalleerde
Desktop-hulpprogramma's (accessoires).
Data

De opties in dit menu zijn nodig voor het laden ol opslaan van definities,
voor het genereren van databases en voor het verlaten \an het programma.
Optie

Dit menu bevat de luncties die nodig zijn voor het uituoeren speciale handelingen.
Help

Via de opties in het Help-menu kunt u helpboxen laten verschijnen. Deze
geven in het kort uitleg over de belangrijkste luncties en dienen als geheugensteun.
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4.4. Het Desk-menu
Als u in dit menu op de optie "lNlT..." klikt, verschijnt de titelpagina van ADIMENS
ST. De overige opties zijn afhankelijk van de in het systeem geinstalleerde

desk accessoires.
Deze kunnen binnen lNlT worden gebruikt.
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4.5. Het Data-menu

Db openen,,,

$*f, oltlae*
Sr{, t}sl*a* i!l$,,,
$rf, ulslec* & d**rs*a*
Sb fft*ertrs*
$l varlotrn
4.5.1. Nieuwe Db
Met behulp van de optie "Nieuwe Db" of de lunctietoets [F1] kunt u een
nieuw venster openen. Dit venster wordt ook wel een database-venster (Dbvenster) genoemd. ln dit venster kunt u nieuwe database-structuren ontwerpen.

Als u het venster opent, is het nog leeg. Dit houdt in dat nog geen file ol
verbinding rs gemaakt.

4.5.2. Db openen...
lvlet behulp van de optie "Db openen..." ol de functietoets [F2] kunt u een
delinitie van een database inlezen en wijzigen. Als reeds een database met
dezelfde definitie bestaat, wordt ook naar de folder en de naam van de fysieke
file NMM.REC gevraagd. ln dat geval zijn bepaalde functies niet toegestaan,
zodat de database compatibel blijft met de huidige delinities en bestaande
gegevens (zie ook de functie "Compatibiliteit opheffen" 4.8.8.).

4.5.3. Def. opslaan
Met behulp van de optie "Def. opslaan" kunt u de huidige delinitie van de
database NAAM opslaan in de file NMM.DAT. Als u met behulp van de optie
"Nieuwe Db" een nieuwe database hebt opgesteld, dan wordt eerst de folder
en de naam van de nieuwe database vastgelegd. Vervolgens wordt de definitie
met behulp van de dialoogbox voor de file-keuze opgeslagen. De optie "Def.
opslaan" komt dan overeen met "Def. opslaan a|s,,.".
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4.5.4. Def. opslaan als...
De optie "Def. opslaan als..." komt in grote lijnen overeen met "Def. opslaan",
met als verschil dat het systeem eerst naar de naam van de database vraagt
en deze daarna pas opslaat. U kunt deze optie ook gebruiken voor het definidren
van een nieuwe database. Dit doet u door de bestaande delinitie te veranderen
en deze vervolgens op te slaan onder een nieuwe naam. Hierbij wordt niet
de bestaande database-definitie overschreven.

4.5.5. Del. opslaan & doorgaan
Met behulp van de optie "Def. opslaan & doorgaan" kunt u de definitie onder
de bestaande naam opslaan. Vervolgens wordt automatisch teruggekeerd naar
de handeling waarmee u bezig was. Met deze optie kunt u een ontwerp
tussentiids opslaan.

4.5.6. Db genereren
Als u de optie "Db genereren" activeert, wordt de bij de definitie behorende
database gegenereerd. Als u de delinitie van een bestaande database hebt
veranderd, wordt de database door deze functie aangepast. Voor het opstellen
of veranderen van een database wordt eerst automatisch gecontroleerd of
de definitie volledig en eenduidig is. Deze controle komt overeen met de optie
"Del. testen" in het Optie-menu. U kunt "Def. testen" op elk gewenst moment
oproepen.
Als u een database voor het eerst genereert, wordt ook naar de lolder en
naam van de gegevens-file NMM.REC gevraagd. Zo is het mogelijk gegevens
en sleutels op twee verschillende geheugenmedia op te slaan en zo maximaal
2 16 Mbyte massageheugen te gebruiken. Daarbij geldt wel de voorwaarde
dat de gegevens en sleutels gelijktijdig beschikbaar zijn (dus zonder diskettes
te verwisselen).

'
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ln de folder van de sleuteljile NMM.INX worden ook de files NMNLDAT,
NMlvl.TXT, NAAM.H (bij geactiveerde opties) en NA-AM.LNK opgeslagen. ln
de folder van de gegevensJile NMN/.REC worden de files NMM.DFN en
N,4AM.DCL opgeslagen.

Deze verdeling van de files moet altild gehandhaafd blijven. De gegevens
en sleutelJiles kunnen natuurlijk ook in dezelfde folder worden opgeslagen.
Als in een bestaande database een nieuw sleutelkenmerk werd opgenomen
ol van een sleutelkenmerk een niet-sleutelkenmerk werd gemaakt, dan moet

u de database opnieuw organiseren. Daarom is het mogelijk direct na de

optie "Db genereren" het programma REORG op te roepen. Als u de database
in dit geval niet reorganiseert, kunt u de gegevens van de database niet meer
oproepen.

Let op!
U moet lNlT ook verlaten met de optie "Db genereren", als bijvoorbeeld alleen
de benodigde geheugenruimte werd veranderd, ol alleen een kenmerk werd
verschoven. Als u de optie "Compatibiliteit opheffen" niet hebt gebruikt (d.w.z.
deze optie is in het menu nog donker afgebeeld en kan dus worden gekozen)

dan gaan de gegevens van de database niet verloren.

4.5.7. Db verlaten
lvlet de optie "Db verlaten" ol met de close-box kunt u het werken aan een
database onderbreken. De reeds aangebrachte wijzigingen worden dan niet
opgeslagen. Daarom wordt voor de veiligheid bij het activeren van die Junctie
nog eens gevraagd of u die functie wel echt wilt uitvoeren.

4.5.8. Einde
Als u op "Einde" klikt of op de functietoets [F10]drukt, verlaat u het programma
INIT,
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4.6. Functies binnen het database-venster
4.6.1. Opstellen van een nieuwe file in de database
U kunt een nieuwe file aan de database toevoegen door de File-ikoon vanuit
het onderdelenvenster naar het database-venster te slepen. Geef vervolgens
in de dialoogbox "File-info" de naam van de nieuwe file op. De naam moet
beginnen met een letter en kan verder bestaan uit cijfers en letters. Aangezien
in EXEC enkele posities van de file-naam tevens worden gebruikt als filenaam voor een fysieke file (b.v. NAAM.EXP), worden alleen hooldletters
geaccepteerd.
Door op ANNULEREN te klikken, kunt u het aanmaken van files onderbreken.
U wist een eerder aangemaakte file door deze naar de prullenmand te slepen.

4.6.2. Opstellen van een file-masker
Als u de maskers en dus ook de ingavevelden van een file wilt opstellen
of veranderen, open dan een file-venster met een dubbele klik op een fileikoon in het database-venster.
U kunt de naam van een file veranderen door de file te selecteren via een
klik op de file-ikoon. Open vervolgens de inlo-box van deze file via de optie
"lnfo tonen..." in het Optie-menu.

4.6.3. Maken van een nieuwe verbinding in de database
U kunt een verbinding maken door de verbrnding-ikoon vanuit het onderdelenvenster naar het database-venster te slepen. Geel vervolgens de naam

van de nieuwe verbinding aan in de dialoogbox "lnfo verbindingen". Deze
naam moet met een letter beginnen. Verder kunt u gebruik maken van letters,
cijfers, onderstreepkarakters "_" of spaties. Als u al weet naar welk type
kenmerk u deze verbinding wilt leggen, kunt u dit ook al aangeven. Anders
wordt het type automatisch vastgelegd bij de eerste koppeling aan een kenmerk.
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4.6.4. Opstellen van de relaties tussen files en
verbindingen
Tijdens de eerste fase van het ontwerpen van een database worden de
verbindingen naar de verschillende files gelegd. Pas tijdens het ontwerpen
van de file-maskers wordt vastgesteld welke kenmerken bij deze verbino'ng
betrokken worden.
Een file die bij een verbinding betrokken is, wordt door middel van een pijl
grafisch met deze verbinding verbonden:
Een pijl in de richting van een file duidt aan dat via deze verbinding een
koppeling naar die file kan worden gelegd.

-

Een pijl in de tegengestelde richting geeft aan dat vanuit deze file via de
verbinding andere files kunnen worden aangekoppeld.
U plaatst een pijl door een verbinding-ikoon naar een File-ikoon te slepen,
danwel een File-ikoon naar een verbinding-ikoon. Als u beide mogelijkheden
na elkaar gebruikt, verschijnt een pijl die in beide richtingen wi1st. Als u een
file op een verbinding-ikoon sleept terwijl reeds een pijl in die richting bestaat,
dan wordt deze pijl weer gewist.

4.6.5. Verschuiven van files en verbindingen
U kunt de File- en verbinding-ikonen in een database-venster verplaatsen.
Dan worden ook de pijlen tussen de ikonen verplaatst. Als u een ikoon te
dicht bij een andere ikoon plaatst, is de pijl tussen die ikonen soms niet langer
duidelijk zichtbaar, hoewel hij nog wel aanwezig is. U kunt geen twee ikonen
op elkaar plaatsen. Als u tussentijds een ikoon naar het prikbord hebt gesleept,
verdwijnen de pijlen tussen deze ikoon en de andere ikonen in het databasevenster.
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4.6.6. Wissen van files of verbindingen
U kunt files ol verbindingen wissen door de betrelfende ikonen naar de

prullenmand te slepen. Br, het wissen van een verbinding worden de daarbi.i
behorende kenmerken niet gewist.
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4.7. Functies binnen een file-venster
Als u een dubbele klik geeft op een File-ikoon in een database-venster wordt
een nieuw venster (file-venster) geopend. Dit venster bevat de systeemkaarten
(maskers) van deze lile. Als er reeds een venster voor de betrelfende file werd
geopend, dan wordt dat venster actief.

4.7.1. Aanmaken van een nieuw kenmerk
U maakt een nieuw kenmerk aan door dit vanuit het onderdelenvenster naar
het lile-venster te slepen. ln het onderdelenvenster kunl u kiezen welk type
kenmerk u wenst. Als u na het slepen de muisknop loslaat, verschijnt een
dialoogbox, waarin u minimaal de naam van het kenmerk moet opgeven.

4.7.2. Wiizigen en instellen van kenmerkparameters
Als u een nieuw kenmerk aanmaakt of een dubbele klik geeft op een bestaand
kenmerk in een file-venster, verschrjnt een dialoogbox waarin u de parameters

voor dit kenmerk kunt

llaam

fichternaar{-

Tgpe

Tekst

Lengte

!

rcEEIA

6root-veld

!

ITT_flFI

Sleutel

:

[]E-M-EI--]Iil

Richting

l

Ili$Ilill llErtlffill

E
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Een kenmerk heeft de volgende parameters:

-

TYPe:

-

Naam:
Hier wordt de naam van het kenmerk opgegeven. EIk kenmerk moet een
naam hebben. Deze verschijnt ook bij het ingaveveld in het lile-venster.
Een naam moet beginnen met een letter en kan verder bestaan uit letters,
cijlers, onderstreepkarakters "_" of spaties.
Verbinding:
Deze parameter wordt alleen getoond als het kenmerk deel uitmaakt van
een verbinding. De naam van de verbinding wordt weergegeven. ln het
file-venster staat dan achter de naam van het kenmerk een pijl in plaats
van een dubbele punt.

-

Dit is het type van het kenmerk. U bepaalt het type bij de aanmaak van
het kenmerk. U wijzigt het type door te klikken op "Nieuw Type".

Lengte:

U kunt de lengte van het ingaveveld van het kenmerk veranderen door
een dubbele klik te geven op de betreffende pijl. Bij een decimaal-veld
kan het aantal decimalen worden opgegeven. Een datum-veld heeft altijd
de lengte 8.
Grootveld:
Hier kunt u instellen hoeveel ingavevelden onder deze naam moeten
bestaan.
Sleutel:

U kunt van een kenmerk een sleutelkenmerk rnaken (zie het volgende
hoofdstuk).

Richting:
Hier kunt u aangeven of de ingavevelden van een kenmerk onder de naam
onder elkaar (verticaal) moeten worden geplaatst, of naast de naam naasl
elkaar (horizontaal).
Deze parameters zijn alhankelijk van elkaar, van de positie van het kenmerk
en van andere kenmerken. Zo kan een tekstkenmerk dat uiterst rechts in een
record staat slechts een bepaalde lengte hebben. Ook kan per record slechts
een bepaald aantal grootvelden worden gebruikt, omdat anders andere
kenmerken worden bedekt. Door op ANNULEREN te klikken, kunt u oude
kenmerken bewaren, m.a.w. het nieuwe kenmerk wordt niet toegevoegd. U
kunt ook laler de positie van kenmerken wijzigen of kenmerken tussentijds
op het prikbord opslaan.

-
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U kunt kenmerken wissen door ze naar de prullenmand te slepen. U kopieert
een kenmerken door het kenmerk met ingedrukte [Shift]{oets te verslepen.
Het originele kenmerk blijft staan en de kopie verschijnt op de nieuwe positie.
Zolang een kenmerk niet behoort tot een reeds gegenereerde database, kunt
u het type wiizigen door te klikken op "Nieuw Type".

4.7.3. Wat is het nut van een sleutelkenmerk?
In principe kunt u van elk kenmerk een sleutelkenmerk maken. Via een dergelijk
sleutelkenmerk kunt u het complete record, dus ook de andere kenmerken

van het record, oproepen.

Als u in een lile naar records met een bepaalde veldinhoud wilt zoeken of
als een lijst op basis van dit kenmerk moet worden gesorteerd, moet dit kenmerk
een sleutelkenmerk zijn. U kunt een kenmerk ook pas later als sleutelkenmerk
delinidren of een dergelijke definitie weer opheffen. Met behulp van REORG
kunt u dan de noodzakelijke aanpassingen in de structuur aanbrengen of
de aanpassingen wissen.

Als alle kenmerken binnen een file als sleutelkenmerk worden gedefinieerd,
gaat de sleuteljile NAAM.INX steeds meer ruimte innemen. Ook neemt de
tijd voor het invoeren en wijzigen van records toe.

Tips

-

Ga zuinig om met sleutelvelden.

Houd de teksfsleutelvelden zo kort mogelijk.
Sleutelvelden van het type numeriek, lang numeriek, decimaal, geld of datum

nemen niel zoveel geheugenruimte in beslag als tekstvelden. Met

naet-

tekstuelden is het echter niet mogelijk te zoeken met wildcards (zie EXEC:
5.1.7.).
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4.7.4. Gegevenstypen en veldlengten
Voor de afzonderlilke kenmerken van een file moeten ook de veldlengte en
het gegevenstype worden bepaald. Hierbij kunt u de volgende kenmerktypen
onderscheiden:
Kenmerktype "Tekst":
ln een kenmerk van dit type kunt u willekeurige teksten invoeren. Ook
kunnen getallen en speciale tekens worden ingegeven. Een ingaveveld
kan maximaal 70 tekens bevatten. Als u meerdere regels tekst wilt invoeren,
kunt u gebruik maken van de parameter voor een groot.veld lzie 4.7.2.).
Bijvoorbeeld:
achternaam:

Pelersen----..-...-.

opmerkingen:
Aan0ezien veel lelsten crg lang ziin en mGGrdere legels in
beslag [emen, kurt u in ADIME S ST voor een veld meeldere.--.--..--.--..regels deliniEren.

---------

-

Kenmerktype "Numeriek":
U kunt numerieke getallen, dus cilfers of gehele getallen van -999 tot 9999
rngeven.

Bijvoorbeeld:

aantal:_53

-

Kenmerhype "Lang numeriek":
U kunt gehele getallen van -2147 483647 1o12147483647 invoeren.

Bijvoorbeeld:
aantal:---10125
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Kenmerktype "Decimaal":

Bij dit type kunt u decimale getallen invoeren met maximaal 15 posities
voor de decimale punt (incl. decimale punt) en met maximaal 7 posities
na de decimale punt. De computer rekent intern met decimale getallen
van ongeveer 23 posities.
Bijvoorbeeld:
meetwaarde: ------ 1 2.002503

-

Kenmerktype "Geld":

U kunt geldbedragen invoeren van maximaal 13 posities. Daarbij is 66n
positie gereserveerd voor een aan het bedrag voorafgaand teken.
Bijvoorbeeld:
prijs: --1 .999,98

-

Kenmerktype "Datum":
ln ditveldtype kunt u een datum ingeven volgens de notatie dag/maand/jaar.

Bijvoorbeeld:
geb. datum: 24112187
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Tips
Om te bepalen welk type kenmerk het meest geschikt is voor uw doeleinden,
dient u rekening te houden met de volgende criteria:

-

Kenmerken van het type numeriek, lang numeriek, geld ol dalum nemen
minder geheugenruimte in beslag dan kenmerken van het type tekst.

-

Niet alle begrippen met de naam "numeriek", "cijfer" of "nummer" hebben
betrekking op numerieke waarden {b.v. "huisnummer"). Daarom moet u
bij dat soort kenmerken het type "tekst" kiezen.

-

Rekenen (bijvoorbeeld optellen) is alleen mogelijk met kenmerken van het
type numeriek, lang numeriek, decimaal of datum.

-

U kunt alleen selectief laten zoeken (b.v. "Strij?") in een kenmerk van het
type tekst.

-

wordt geen rekening gehouden met voorafgaande nullen.

ln kenmerken van het type numeriek, lang numeriek, decimaal en geld

Kies bij twijfel altijd voor het kenmerktype tekst. Dit type heeft namelijk een
grotere flexibiliteit dan de aan het gegevenstype gestelde eisen zich wijzigen.

Tip voor ervaren gebruikers:
ln de onderstaande tabel wordt aangegeven hoeveel bytes de alzonderlijke
gegevenstypen intern in beslag nemen.

kenmerktype

aantalbytes

tekst
aantal posrties +
numeriek 2
lang numeriek 4
decimaal 8
geld
4
2
datum
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4.7.5. Toekennen van een verbinding aan een kenmerk
Bij het bepalen van de azonderlijke verbindingen rn het database-venster werd
alleen de indeling bij de verschillende files aangegeven. Nu moet ook nog
worden bepaald welke kenmerken bij de verbindingen worden betrokken.
Hierbij kunnen binnen 66n file meerdere velden bij de verbinding worden

betrokken. De verbindingen die bij een Iile in hetlile-venster worden opgegeven,
verschijnen in de bovenrand van dat venster. Als n et alle verbindingen zichtbaar
zijn, kunt u met behulp van de scroll-pijlen het venster verschuiven. Hierdoor
worden ook de overige verbindingen zichtbaar.

U koppelt verbindingen aan een kenmerk door de verbindingen naar

het

gewenste kenmerk te slepen. Het kenmerk wordt dan een verbindingskenmerk
naar deze verbinding. Het kenmerk waarnaar de verbinding wordt gelegd,
wordt automatisch een sleutelkenmerk, ook al was het eerder niet als zodanig
gedefinieerd.
Alle bij een verbinding behorende kenmerken moeten van heEelfde type zijn.
Het is dus niet mogelijk in een verbinding kenmerken van verschillende typen
onder te brengen.
Als u een kenmerk aan een verbinding hebt gekoppeld, verschijnt achter de
kenmerknamen op de plaats van de dubbele punt een pijl. In de info-box
van dit veld verschijnt de naam van de verbinding.
Door een andere verbinding naar het kenmerk te slepen, kunt u het kenmerk
aan een andere verbinding koppelen. U kunt een verbinding ophellen door
op het kenmerk te klikken en de optie "Verbindingen wissen" in het Optiemenu te activeren.
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Opmerking
Als u in de inlo-box van een verbinding het kenmerktype niet hebt bepaald,
dan neemt de verbinding het type aan van het eerste kenmerk dat wordt
aangekoppeld. U kunt het type van een verbinding alleen wijzigen als deze
verbinding niet langer aan kenmerken is gekoppeld. U kunt dit bereiken door
de verbindlng te selecteren in het database-venster en de optie "Verbindingen
wassen" in het Optie-menu te activeren. Breng vervolgens weer de pijlen van
deze verbinding naar de files aan.
Meerdere kenmerken kunnen dezelfde naam hebben. Deze kenmerken zijn
echter niel meer van elkaar te onderscheiden als u in EXEC gebruik maakt

van verbindingen en het filter. ln dit geval is het nuttig groolvelden aan te
maken. ln de naam van deze velden wordt een doorlopende nummering
opgenomen. Bijvoorbeeld: tel(1 ), tel(2), ...
Soms kunnen parameters niet worden gewijzigd. De oorzaak hiervan kan liggen
in het feit dat voor de op dat moment geopende definitie al een database
bestaat en dat de kenmerken van de database al zijn bepaald.
(Zie ook hoofdstuk 4.8.8.: Compatibiliteit opheffen.)
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4.8. Het Optie-menu
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4.8.1. lnfo tonen...
Na op deze optie te hebben geklikt, verschijnen verschillende ikonen. Als
u op een van die ikonen klikt, wordt de beveffende optie geacliveerd. Bovendien

verschijnt een dialoogbox met nadere informatie:
Prullenmand:
ln deze box wordt slechts vermeld dat dit de prullenmand is.
Prikbord:
In deze box wordt vermeld welke ikoon zich op het prikbord bevlndt.

-

File:
De naam van de file wordt getoond en kan worden gewijzigd. Ook worden
het aantal kenmerken en de maximale grootte van een record getoond.
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Verbinding:
De naam en het type van de verbinding worden getoond en kunnen worden

gewijzigd. Bovendien worden het bij de verbinding behorende aantal files
en kenmerken getoond.
Kenmerken:
De parameters van het kenmerk kunnen worden gewijzigd.
U kunt de informatie van een ikoon laten verschijnen door er een dubbele
klik op te geven. Dit geldt niet voor de File-ikoon.

-

4.8.2. Verbindingen wissen
Als u gebruik maakt van deze optie worden na het selecteren van een ikoon
(File, Verbinding of Kenmerk) de verbindingen met deze ikoon gewist.

4.8.3. Db parameters instellen...
l\ilet behulp van deze optie kunt u de parameters van de database instellen:

Textfile voor Vers. '1.6

Als u dit veld hebt geselecteerd, wordt bij het genereren een tekst-file
aangemaakt, op basis van versie 1.6. Deze file geeft een overzicht van
de files en de bijbehorende kenmerken, met daarnaast de veldlengten
en sleutelkenmerken. Deze tekstfile komt goed van pas omdat u dan een
goed overzicht hebt van de database en de gebruikte kenmerknamen.
Aangezien de frlenamen in versie 1.6 geen spaties mochten bevatten, wordt
dit eveneens gecontroleerd bii het qebruik van deze parameter.
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C-PROG compatibele Db
lvlet behulp van deze parameter kunt u controleren of de definitie van de

database mogelijk is in combinatie met de interface voor C-PROG. De
file-namen en de kenmerknamen mogen geen spaties of bijzondere tekens
bevatten. Ook mogen de filenamen en kenmerknamen slechts eenmaal
voorkomen. Bij het genereren van de database wordt een header file
NMM.H aangemaakt. Deze file bevat informatie over de structuur van de
Iale. De appendix geeft een gedetailleerde beschnjving van ADIMENS ST
C-PROG-

Geen onderscheid kleine letters/hoofdleners

Als deze optie niet is geactiveerd, krijgen hooldletters bij het sorteren
voorrang boven kleine letters. Als deze optie is geactiveerd, wordt geen
onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Deze optie maakt
het zoeken naar records eenvoudiger. Bij de invoer van zoekcriteria maakt
het dan namelijk niet uit of bij de veldinhoud hoofdletters of kleine letters
worden gebruikt. Zorg daarom dat deze oplie altijd is geactiveerd.
Spaties overslaan
Als deze optie is geactiveerd, worden bij het sorteren van de records spaties
in sleutelvelden genegeerd. In de kenmerken worden de ingetikte spaties
echter wel opgeslagen. Deze optie is erg nuttig om bijvoorbeeld bij plaatsen
zoals "Den Bosch " of "Den Haag" op de juiste wijze te kunnen sorteren.
Het is daarom aan te bevelen deze optie niet uit te schakelen.
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4.8.4. Db geheugenruimte
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Met behulp van de optie "Db geheugenruimte" kunt u de benodigde geheugenruimte berekenen en bepalen. ln de box voor deze optie wordt het
te verwachten aantal records opgegeven en hoeveel procent van de beschikbare veldposities gemiddeld wordt gebruikt. Omdat in ADIMENS ST alle
gegevens gecomprimeerd worden opgeslagen, hebben de opgegeven waarden een sterke invloed op de geheugenruimte die in de file NMM.REC nodig
is. De sleutels in de file NMM.INX worden niet gecomprimeerd opgeslagen.
Als een database meer dan acht files bevat, kunt u de andere files zichtbaar
maken met behulp van de rechter scroll-balk. Onder de kolommen voor sleutels

en gegevens worden de kolomtotalen voor de vereiste geheugenruimte

aangegeven. lvlet behulp van de knop ":" kunt u dit totaal in de onderliggende
velden met de huidige file-grootten overnemen.
U kunt de instellingen wijzigen door op de bijbehorende pijl te klikken. Als
u een dubbele klik geett op de pijl, wordt de grootte gewijzigd met stappen
van 100. Zolang u de knop van de muis ingedrukt houdt, wordt de rnstelling
gewijzigd.
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Let op!
Als de liles NpAM.INX ol NAANiI.REC reeds waren opgesteld, kunt u deze
wel groter maar niet meer kleiner maken. Als de file te klein is, verschiint
bij het toevoegen van een record met EXEC een foutmelding (bijvoorbeeld,
"Fout bij ingeven van record!").
Als u de optie "Database info" of de functietoets [F9] in EXEC activeert, wordt
aangegeven hoeveel procent van de gegevens- en sleuteljile in gebruik is.
ln lNll kunt u de geheugenruimte van de bijbehorende file vergroten. Met
behulp van de optie "Db genereren" kunt u lNlT verlaten, waarbij de files
met de nieuwe grootte worden opgeslagen. De reeds bestaande gegevens
in de database blijven behouden. Het is mogeliik te controleren of de
aangegeven percentages juist zijn. Exporteer hiertoe alle gegevens van een
lale naar een tekslfile en noteer de grootte van de gegevens. Als u nu de
optie "File info" in EXEC activeert, kunt u de huidige record-grootte en het
aantal records allezen. U kunt het percentage dan als volgt bij benadering
berekenen:
(grootte van de export-file)
(aantal records)

. (record-grootte)

4.8.5. Db informatie...
[/et behulp van de optie "Db informatie..." kunnen de volgende gegevens
worden getoond:
aantal sleutelkenmerken in de database
aantal kenmerken in de database
aantal files
aantal verbindingen

-
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4.8.6. Onderdelenvenster openen
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Als u in het Optie-menu de optie "Onderdelenvenster openen" kiest of op
functietoets IF9] drukt, verschijnt een venster in de Desktop, waarin nieuwe
delen voor de opbouw van een database beschikbaar zijn. Vanuit dit venster
kunt u de File- en verbinding-ikonen in het database-venster slepen. Ook
de kenmerkvelden tekst, numeriek, lang numeriek, decimaal, geld en datum
kunnen op die wijze in een file-venster worden overgebracht. Als al een
onderdelenvenster is geopend en dit door een ander venster wordt bedekt,
kunt u met behulp van deze optie het onderdelenvenster actief maken waardoor
het bovenop de Desktop komt te liggen.
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4.8.7. Def. testen
Met behulp van de optie "Def. testen" kunt u enkele zaken controleren, die
u niet direkt bii het opstellen van files, verbindingen en kenmerken kunt

conlroleren. Deze test wordt direkt bij het genereren van de database

uitgevoerd. Als een fout wordt gevonden, moet u deze eerst corrigeren, anders
functioneert de database niet op de juiste wijze.
Bij de test worden de volgende stappen doorlopen:

-

Bestaat er wel een file?

Zonder file bestaan geen kenmerken en is het zinloos een database op te
ste llen.

Heeft elke file ten minste 66n kenmerk?

Als voor een file geen kenmerken zijn vastgesteld, doe dit dan alsnog, of
wis de file.

- Heeft elke file ten minste 66n sleutelkenmerk?
Als een lile geen sleutelkenmerk heeft, dan kunnen de gegevens niet worden

gesorteerd en is het ook niet mogelijk een bepaald deel van de gegevens
op le roepen. Bovendien kan EXEC een dergelijke file niet benaderen. Daarom
moet ten minste een kenmerk als sleutelkenmerk worden gederinieerd.

-

Verwijst elke verbinding naar minimaal 66n kenmerk van de files?

Als bij azonderlijke liles verbindingen werden vastgelegd, dan moeten deze
verbindingen aan minimaal 66n kenmerk uit deze files zijn gekoppeld (zie
4.7.5.1.
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4.8.8. Compatibiliteit opheffen
Als u een reeds bestaande database gaat wijzigen, bestaat de kans dat de
compatibiliteit van de gegevens in de database verdwijnt. Ze kunnen dan niet
meer tussen onderlinge liles worden uitgewisseld en gaan verloren.
Functies waa{bij de gegevens in de database compatibel blijven:
wissen en wijzigen van verbindingen

-

aanmaken van nieuwe files
aanmaken van nieuwe kenmerken
verplaatsen van files en kenmerken
wijzigen van de naam van files en kenmerken
vergroten van de geheugenruimte voor gegevens
vergroten van de geheugenruimte voor sleutels

Functies die de gegevens in de database incompatibel maken:

-

wissen van files
wassen van kenmerken
wijzigen van het kenmerk-type
verlengen of verkorten van tekst-kenmerken
verkleinen van de geheugenruimte voor gegevens
verkleinen van de geheugenruimte voor sleutels

Deze luncties kunnen niet worden gebruikt bij files en kenmerken die al
aanwezig zijn in de bestaande database. Gewoonlijk is een database dan
ook beschermd tegen dergelijke wijzrgingen.
Als de optie "Compatibiliteit opheffen" is geactiveerd, worden bij het opnieuw
genereren van de database de gegevens- en sleutel-files NMlVl.lNX en

NMlvl.REC opnieuw aangemaakt. Hierdoor wordt een nieuwe lege

(!)

database

opgesteld. Dank zij lNlT kunnen daarna alle functies weer met de bestaande
definities worden gebruikt. Ook die functies die de gegevens incompatibel
maken.

U kunt deze optie slechts eenmaal in de database gebruiken. Zoiang de optie
"Compatibiliteit opheffen" niet werd gekozen (en in het menu dus nog donker
is afgebeeld), blijven de gegevens in de database behouden.
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Let op!
Bij wijzigingen aan een database mag de optie "Compatibiliteat ophelfen" alleen

worden gebruikt als tegelijkertijd alle opgeslagen gegevens moeten worden
gewistl

De optie "Compatibiliteit opheffen" is zeer nuttig in combinatie met de optie
"Def. opslaan als..." indien (zoals in situatre 3.3.7.1.), een tweede ARCHIEFdatabase met dezelfde structuur moet worden opgesteld.

rrps
U kunt met 66n handeling alle gegevens in een database wissen door

in

lNlT de derinitie te laden, de compatibiliteit op te helfen en de database opnreuw

te genereren. Maak altiJd gebruik van deze mogelijkheid als u alle gegevens
in de database wilt wissen. Als u alle records via EXEC wist, onlslaan hialen
in de gegevens-lile NMM.REC. U kunt deze hiaten alleen nog maar ophelfen
met de optie "-p" (comprimeren) van het programma REORG (zie ook de
beschnjving van REORG in hooldstuk 6).

Opmerking
Als u een file ol een kenmerk vanuit een database naar het prikbord overbrengt,

verschijnt de waarschuwing dat de ikoon niet uit de database mag worden
gehaald. Toch bevat het prikbord dan een kopie van de ikoon, die u dan
bijvoorbeeld naar een andere file kunt overbrengen.

4.8.9. Desktop opslaan
Met behulp van de optie "Desktop opslaan" kunt u de posities van de vensters
en ikonen in de file lNlT.lNF opslaan, samen mel een code die aangeeft dat
het venster is geopend.
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4.9. Het Help-menu
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4.9.1. Help actief
Als u op deze optie klikt, verschijnt een dialoogbox met uitleg over het op
dat moment geactiveerde venster. Als geen venster is geopend, wordt uitgelegd
met behulp van welke functies u een nieuwe database kunt openen of opnieuw

kunt opstellen. U kunt Help-actief ook oproepen door op de lHelp]-toets te
drukken.

4.9.2. Help-functies
Deze optie geeft nadere uitleg bij de opties in het Help-menu. De optie "Help
actief" geeft informatie over het actieve venster. De andere opties geven korte
informatie over het gekozen onderwerp.

4.9.3. Data-typen
Als u op deze optie klikt, wordt getoond welke gegevenstypen in ADIMENS
ST beschikbaar zijn en welke gegevens u bij elk gegevenstype kunt invoeren.
Het onderdeel "Gegevenstypen en veldlengten" geeft hierover nadere inlormatie (zie 4.7.4.).
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4.9.4. Compatibiliteit
Deze optie duidt erop dat bij het uitbreiden van de database bepaalde
handelingen in de database niet meer zijn toegestaan. Het onderdeel "Compatibiliteit opheffen" geeft nadere informatie over compatibiliteit (zie 4.8.8.).

4.9.5. Db parameters
Deze optie geeft een korte uitleg over de parameters van de databas ). Deze
parameters kunt u instellen met de optie "Db parameters instellen...". Nadere
informatie hierover vindt u in 4.8.3.

4.9.6. Db geheugenruimte
Hier wordt een korte uitleg gegeven van de optie "Db geheugenruimte",
waarmee u de geheugenruimte van de gegevens- en sleutelriles kunt instellen.
Het onderdeel "Db geheugenruimte" (4.8.4.) geeft meer bijzonderheden.

4.9.7. C-PROG
Nilet behulp van deze optie kunt u een interlace gebruiken, die C-PROG nodig
heeft voor toegang tot de gegevens in de database. "Db parameters instellen..."
(4.8.3.) en de appendix geven meer bijzonderheden.

4.9.8. Db test
Deze optie geeft uitleg over het testen van uw gedefinieerde database. ln
4.8.7. vindt u nadere informatie.

4.9.9. Db beperkingen
Hier worden de beperkingen van de database, zoals het maximale aantal
sleutels, getoond. ln het onderdeel "Mogelijkheden van ADIMENS ST" {4.2.)
vndt u nadere informatie.
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4.10. Tips voor het gebruik van lNlT
Bij het verslepen van ikonen (bijvoorbeeld vanuit het onderdelenvenster naar
het file-venster) is het vaak lastig dat GE[/ door een gewone klik in een venster

het eerst actief maakt. Houd daarom bij het verslepen de rechtermuisknop
ingedrukt. Dan is het namelijk ook mogelijk een ikoon uit een niet.actief
(onderliggend) venster te halen.
Soms kan het onderdelenvenster, vanwege zijn afmeting, slorend zijn. Sleep
dit venster naar rechts, zodat het grotendeels uit het scherm verdwijnt als
u het even niet nodig hebt. U kunt een "verstopt" onderdelenvenster terugroepen met de functietoets IF9].
Het is niet nodig het type van een verbinding vast te leggen. U kunt het type
ook ongedefinieerd laten. Dan wordt namelijk bi1 het koppelen aan een kenmerk
automatisch het type van dit kenmerk aangenomen.
Als u alle gegevens van een database wilt wissen, is het aan te bevelen een

nieuwe, lege database op te stellen. Open hiertoe de database, hel de
compatabiliteit op en verlaat lNlT met behulp van "Db genereren". Deze methode

is sneller dan het wissen en reorganiseren en heeft het voordeel dat de
gegevens- en sleutelliles overzichtelijk worden gehergroepeerd.

Als u file-definities van een database naar een andere wilt kopieren, kunt

u

ikonen ook naar het prikbord slepen als geen database is geopend.
Databases worden in het algemeen zeer groot. Het is daarom aan te bevelen
direkt met de optie "Db geheugenruimte" een grotere geheugenruimte voor
de sleutel- en gegevensjiles te reserveren (minstens 20 Kbytes). Controleer
regelmatig met [F9] (Db informatie...) in EXEC het percentage gebruikte ruimte
en vergroot de geheugenruimte eventueel met lNlT (optie "Db geheugenruimte").
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EXEG: WERKEN MET DE DATABASE

Dit hoofdstuk gaat nader in op het werken met de ExEc-module.

5.1. Beschrijving van de Desktop
Na het opstarten van de database-module EXEC.PRG verschijnt de EXECDesktop, die tildens het verdere verloop van de sessie op de achtergrond
brijft

Afbeelding: EXEC-Desktop
Na het opstarten verschijnt de dialoogbox voor de {ile-keuze, die we al van
GEI\rl kennen. Daarin wordt u gevraagd de naam van een database in te geven.
Zie daartoe 5.2.1., onder de optie "Db openen...".
De Desktop bestaat globaal genomen uit vier onderdelen:

-

menuregel (regel 1)
inforegel (regel 2)
vlak voor ikonen (midden)
functietoetsen en statusindicatie (onder)
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5.1.1. Menuregel
Het betreft hier de bij GEM gebruikelijke menuregel waarbij de menu-opties
die niet lichter worden algebeeld, kunnen worden gekozen.

5.1.2. lnforegel
De inloregel toont de actieve file, alsmede de actieve sorteersleutel. Voor een
file met de naam "ADRESSEN" en de sorteersleutel "naamsleutel" verschijnt
op deze regel:
ADRESSEl{.naamslcutel

De inloregel geeft bovendien ook andere informatie aan:

a) Telkens als de box voor de file-keuze verschijnt, geeft het systeem via de
inforegel een nadere omschrijving van de opgevraagde file.

Als u bilvoorbeeld gegevens-records walt importeren, verschijnt op die regel
de melding:
trrtP0RT-FttE...,

Deze geeft aan dat het systeem wacht op een naam voor de te importeren
lile.

b) Op deze regel verschijnen eveneens foutmeldingen bij hel inlezen van
samenvoegformulieren en bij het vertalen van rekendefinities.

5.1.3. Vlak voor ikonen
Het middelste gedeelte van de Desktop is gereserveerd voor ikonen:
File (logische file in de database)

-

Prullenmand
Printer
Disk

lmport
Export

Samenvoegen
Prikbord
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U kunt de ikonen over de Desktop verplaatsen en hun positie opslaan. (Zie
"Db-opzet opslaan" van het Optie-menu.)

5.1.4. Functietoetsen en statusindicatie
Onderaan de Desktop ziet u de functietoetsen en de statusindicatie.

a) Functietoetsen
De functies van de tien functietoetsen worden steeds onderin het scherm
getoond. Een geactiveerde functietoets wordt in omgekeerde video weergegeven.
U kunt deze functietoetsen ook kiezen door er op te klikken.

b) Statusrndicatre
De status geeft drie waarden weer:

-

de hoeveelheid vrij hooldgeheugen (MEM), die van belang is voor het laden
van andere programma's (zre het menu "Programma's").

-

de hoeveelheid vrij intern geheugen (HEAP) voor databasejuncties en voor
weergave van de vensterinhoud. lndien een database met veel logische
files of kenmerken niet kan worden geladen, dan kunt u HEAP vergroten
of het aantal vensters verminderen. De standaardwaarde is 128 Kbytes
en vier vensters (zie appendix: installeren EXEC.INF en 5.6.1 1.).

-

de actieve herhalingsfactor (RPT). De herhalingslactor geeft aan hoe vaak
een bepaalde operatie moet worden uitgevoerd. Als bilvoorbeeld bij het
aanwijzen van gegevens-records in een vensler de toets IPijl omlaag] wordt
geactiveerd, dan worden die gegevens-records overeenkomstig de waarde
van de herhalingslactor naar beneden gescrolld.
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U kunt de herhalingslactor instellen met behulp van de cijfertoetsen. Door
ingave van
32

gevolgd door [Relurn] of een andere nielnumerieke toets zet u de herhaIingsfactor op 32. De herhalingsfactor kan worden ingesteld op waarden tussen

1 en 9999. Deze factor is ook werkzaam bij het aldrukken van samenvoegformulieren, zodat u bijvoorbeeld voor 66n bepaald persoon 10 adresetiketten
kunt afdrukken (zie 5.9.6.).

5.1.5. Functies binnen een maskel
l\4askers zijn gewone GEM-dialoogboxen, die u op de gebruikelijke manier
kunt wilzigen. Omdat u hierbij echter niet alle edit-functtes kunt gebruiken,
werd de cursorbesturing verbeterd en kan ook gebruik worden gemaakt van
de functietoetsen. Onderstaande afbeelding toont de functies van de verschil-

lende toetsen bij het wilzigen van een masker.
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Afbeelding: Toetsfuncties bij het wijzigen van een masker
Hieronder volgt een overzicht van de functies van alle toetsen:
[Pijl links] en [Pijl rechts] verplaatsen de cursor in een kenmerkveld naar
links- resp. naar rechts.

-
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-

[Pijl omhoog] en [Pijl omlaag], dan wel [Tab] en [Shift][Tab] laten de cursor
naar het volgende, resp. vorige veld springen.

-

[Shift]lPijl omhoog] en [Shitt][Pijl omlaag] verplaatsen de cursor naar het
eerste resp. laatste kenmerkveld van een pagina.

Met [Relurn] kiest u de optie die met een dikke rand wordt afgebeeld,
als deze voorhanden is. Anders verplaatst u de cursor met deze toets 66n
kenmerkveld naar voren.
Met [Shift][Return] kiest u altijd de eerste "knop" van een masker.

IUndo] kiest altijd de knop STOP, als deze bestaat.
flnsert] activeert de rekendefinitie van het masker.

Via de functietoetsen [F1] t/m [F5] kiest u de knoppen 1 - 5. [F6] stuurt
een masker naar de printer als de knop PRINT aanwezig is. [F7]/[F8] resp.
IF9]/[F10] staan voor de knoppen vorige pagina, resp. volgende pagina.
Als een veld helemaalvol is, springtde cursor automatisch naar hetvolgende

veld.

5.1.6. Functies binnen een venster

-

[Undo] sluit het actieve venster.

[Clr][Home] maakt het actieve venster schermvullend, resp. verkleint het

-

tot de oorspronkelijke

-

[Pijl omhoog] en lPijl omlaag] scrollen de vensterinhoud verticaal in de
richting van de pijl, met het aantal regels dat in de herhalingsfactor is

af

metingen.

opgegeven.
IShift][Pijl omhoog] en IShitt][Pijlomlaag] scrollen de vensterinhoud verticaal
in de richting van de pijl, met het aantal pagina's dat in de herhalingsfactor
rs opgegeven.

-

[Pijl links]en[Pijl rechts]scrollen de vensterinhoud horizontaal inderichting

van de pijl, met het aantal kolommen dat in de herhalingsfactor is opgegeven.
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[Shitt][Piil links] en [Shift][Pijl rechts] scrollen de vensterinhoud horizontaal
in de richting van de pill, met het aantal pagina's dat in de herhalingsfactor
rs opgegeven.
[Tab] en [Shift][Tab] verplaatsen de vensterinhoud horizontaal 66n kenmerkveld naar rechts resp. naar links.

5.1.7. Wildcards
Wildcards zijn "jokers", ofwel speciale tekens, die in plaats van andere
(willekeurige) tekens kunnen worden gebruikt. Wildcards gebruikt u bij het
zoeken, wissen en wijzigen met behulp van een sleutel, alsook bij de Filterfunctie, om op die wijze gegevens op te roepen, waarvan u zich slechts een
deel herinnert. Zij kunnen alleen bij teksvelden (l) worden gebruikt, dus niet
bij numerieke, datum- en geldvelden.
AIs wildcard kunt u gebruiken:
"?" voor een willekeurige tekenreeks, mag ook leeg zijn
"1" voor een willekeurig teken
"#" voor een cijfer
"$" voor een willekeurige letter.
Voorbeelden:
Als u het woord

"Moni?"
opgeeft, zoekt het systeem alle namen op die met "Moni" beginnen, dus
"lvloniek", "lvlonica", "l\ilonique", enz.

Bij het zoeken naar "?beeldscherm?"

vindt het systeem alle records waarln het woord "beeldscherm" op een
willekeurige plaats voorkomt.
Door het inlikken van "M!!ef ' ol "M$$el'
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zoekt het systeem alle records, die beginnen met een "M", gevolgd door
twee tekens, en eindigend op "ei', Dat kunnen namen zijn als "Meier", "Meyer",
enz. ln het derste geval zou een record als "M12er" worden gevonden (crjfers
zijn ook tekens).

Door het opgeven van
"Mercedes ///E"
worden gegevens-records gevonden als "Mercedes 190E'; "Mercedes 230E',

etu.
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5.2. Het Data-menu
Het Data-menu bevat de luncties die nodig zijn voor hel manipuleren van
gegevens van een geopende database.

$p8f|{f}, , ,
Db

sluiten,,,

invoeren,
ltissEll ,,,

at

nijzigen,

Z0EkE[, , ,

tonEn.,,

glahr*l ,{ijxis€rt
Albeelding: Data-menu

5.2.1. Db openen...
U kunt een database openen om met de gegevens in die database te gaan
werken. Omdat u maar met 66n database tegelijk kunt werken, is deze menuoptie niet actief als er nog een andere database open is.

Als u op "Db openen.,." klikt, verschijnt een dialoogbox met alle files mel
de extensie lNX.
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SETECTOR

Directorg:
C!

\RD$lE[5\8R]lPIllE\*, IllX

IfiltrflrilIm

Selertion:
cfiilPrilE .rilxl

\

frx--l
ffiic-ETI

Afbeelding: Overzicht van sleutelJiles
Het betreft hier files waarin de boomstructuren van sleutels (de zogenaamde
"sleutelbomen") van een database zijn ondergebracht. Na het kiezen van een
file verschijnt nogmaals een dialoogbox met file-namen als de file met de
extensie REC zich niet in dezelfde folder bevindt als de lNXJile. Het systeem
toont in deze box alle files met de extensie REC. Deze files bevatten de eigenlijke
gegevens van de database.
De INX- en RECJiles kunnen op twee verschillende diskettes dan wel partities
van de hard disk worden ondergebracht. Als de sleutelbomen en de gegevens
niet op 66n geheugenmedium passen, dan kunnen de liles van de database
NAAM op de hieronder beschreven wijze worden opgedeeld:
Diskette

1

:

NAAM.DAT (grafische inlormatie van lNlT)
NMM.LNK (inlormatie over verbindingen)

NMNLINX {sleutel-lile)
NAAM.RSC (resourceJile voor maskers)
NAAM.DEF (definitie van de resource-file voor RSC)
Diskette

2: NMM.DFN
NMM,DCL

(derinities van liles en sleutels)
(inf

ormatie over kenmerken)

NM[/.REC (gegevensjile)
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Bij het ontbreken van een file verschijnt de melding:
"Databass niot gsvonden!"

De files werden niet juist gespecificeerd, of de files zijn defect ol onvolledig.
Wat u dan moet doen, wordt beschreven bij "Foutmeldingen en hoe dan te
handelen".

Bij het openen van de database NAAM zoekt het systeem een tekst-lile
NAAM.BAT in de lolder waarin zich de gegevensJile (BEC) van de database

bevindt. Wordt deze file gevonden, dan wordt hij ingelezen. NMM.BAT bevat
alzonderlijke regels die verwijzen naar een logische database-file en een
externe tekst-file. De extensie van deze tekst-lile bepaalt welke bewerking
zal worden uitgevoerd:

extensie PIK = filterdefinitie laden
extensie CAL = rekendefinitie laden
extensie ITM = instellingen laden
extensie Doc = samenvoegrormulier laden

V66r de naam van de tekst-file moet de naam van de logische databasefile zijn opgenomen. Beide namen moeten van elkaar worden gescheiden
door ":". Zie de appendix voor een voorbeeld.

Let op!
Zorg ervoor dat de diskette met de INX- resp. RECJile zich in de drive bevindt
als u de database opent. Als u manipulaties op de gegevens wilt uitvoeren
(invoeren, wissen, wijzigen), dan mag de betreffende diskette niet tegen
overschrijven beschermd zijn.

5.2.2. Db sluiten...
Met deze optie kunt u een geopende database sluiten, zodat u een andere
kunt openen. Na selectie van deze optie worden alle geopende vensters en
de database gesloten. "Db sluiten..." wordt automatisch geactiveerd als u de
optie "Einde" kiest.
Als u de computer uitschakelt, voordat de database wordt gesloten, dan gaan
er geen gegevens verloren omdat alle noodzakelijke gegevens altijd direkt
naar de diskette worden weggeschreven,
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Tip
Als u vanuit het menu "Programma's" de module lNlT of REORG opstart, wordt

ook automatisch eerst de database gesloten.

5.2.3. Data invoeren...
Om nieuwe gegevens in de database te kunnen opnemen, kiest u in het
Data-menu de optie "invoeren...". Deze optie kunt u ook kiezen via de
functietoets [F1]. U kunt maar in e6n file van de database tegelijk gegevens
invoeren. De naam van die lile wordt dan aangegeven in de inforegel. Als
u ook in een andere file gegevens wilt rnvoeren, ga dan eerst naar die andere
file. Dit kan met behulp van de optie "Volgende file" in het Optie-menu, de
functietoets [F6] of door te klikken op de betreffende File-ikoon.
Op het scherm verschijnt een leeg masker waarvan u de velden kunt invullen.
U kunt wijzigingen aanbrengen met behulp van de toetsen die werden vermeld

bij 5.1

.

Onderin het masker verschijnen drie ol vier knoppen. De vierde knop (REKENEN) verschijnt alleen als voor deze lile een berekening werd gedefinieerd
of geladen (zie ook 5.4.).

De knoppen hebben de opschriften INVOEREN, STOPPEN, ZOEKEN

en

REKENEN,

Bovengenoemde knoppen kunnen opverschillende wijzen worden geactlveerd:
door te klikken met de muis

-

door het rndrukken op een functietoets ([F1] = 1e knop, [F2] 2e knop,
enz.)

INVOEBEN kunt u ook activeren met [Shitt][Beturn]
STOPPEN kunt u ook activeren met [Undo]
REKENEN kunt u ook activeren met finsert]
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Door de knop INVOEREN te selecteren, wordt het record in de gegevensfile opgenomen. Daarbij gelden echter wel enkele uiEonderingen. Als u in
geen enkel sleutelveld een waarde invult, kan het systeem het betrelfende
record later niet opzoeken. Het record wordt daarom niet ingevoegd. ln de
praktijk komt dit praktisch nooit voor, omdat er altijd wel ergens een sleutelveld

wordt ingevuld, bijvoorbeeld een naam, naamsleutel of klantnummer.
Voordat het programma het record opslaat, gaat het na of er fouten bij het
invoeren werden gemaakt. Als u bijvoorbeeld een lefter in een numeriek veld
hebt ingevoerd, verschijnt de melding:
"Folmat-loul bii invoer!"

en de cursor springt na bevestiging naar de betrelfende positie. U kunt dan
de fout verbeteren.
Als voor de actieve file een filter werd gedefinieerd, en verder de functie "Filter
activeren" is ingeschakeld, dan controleert het programma voordat het het
record invoegt, of dit op het lilter van toepassing is. Als dat zo is, dan wordl
het record ingevoegd. ln het andere geval verschijnt de melding
"RGGord yoldoel
inYoegen?"

niel aan actiel lillcr-Griterium en wordt niet ingGyoegd.

Toch

U hebt dan de volgende keuzemogelilkheden:

-

JA voegt het record in de database in
NEE, het record wordt niet ingevoegd
WIJZIGEN biedt de mogelijkheid, het record alsnog te wijzagen

Het gebruik van dit voorgeprogrammeerde filter heeft het voordeel dat de
ingave kan worden gefilterd. Door het definidren van een voorwaarde (filter),

zoals bijvoorbeeld:
([Klantnummer] > 100] & ([Klanhummer] < 200]

en het inschakelen van "Filter activeren" kan een soort plausibiliteitscontrole
voor de invoerprocedure worden opgezet. ln het bovenslaande voorbeeld
kunnen alleen klanlnummers worden ingevoerd die lussen de waarden 100
en 200 liggen.
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Na het invoegen van het record verschijnt weer een leeg masker dat u opnieuw
kunt gaan invullen. Daarbij hebt u de mogelijkheid a2onderlijke ol alle velden
van het laatste record over te nemen.

Als u bijvoorbeeld een aantal Amsterdamse adressen zou moelen invoeren,
dan hoeft u niet telkens "Amsterdam" in te tikken.
Voordat u de optie "invoeren..." kiest, klikt u eerst op de optie "Kenmerken
selecteren" in het Optie-menu. De kenmerken die in het daarna verschijnende

venster in omgekeerde video (geselecleerde) zijn aangegeven, worden na
het invoegen weer gewist. Normaliter zijn dit alle velden. De velden die echter
lichter worden afgebeeld, worden bij het invoegen niet gewist en blijven
behouden. Door op het kenmerk "woonplaats" te klikken, zorgt u ervoor dat
de inhoud van dit veld niet wordt gewist, zodat u alleen nog de postcode
moet invoeren.

ffi-1;.1;_
Afbeelding: Ingaveveld "woonplaats" is lichter algebeeld

Het record kan niet worden ingevoegd als de database reeds vol is. Via de
optie "Database inlo" kunt u nagaan hoe vol de database is. Als een van
de twee files met de extensie REC ol INX vol is, dan moet de betrelfende
lile via de lN|T-module worden vergroot lzie 4.8.4.1.
Met behulp van de knop STOPPEN en de toetsen [Undo] en [F2] verlaat u
de invoerprocedure, zonder dat de actieve ingetikte gegevens worden opgeslagen. Het programma keert dan terug naar de EXEC-Desktop.
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Door op de knop ZOEKEN te klikken, kunt u nagaan ol zich reeds een record

met de te definieren (eenduidige) sleutel in de database bevindt. Daarvoor
dient u de sleutel in het actieve sleutelkenmerk in te voeren. Alleen dan kunt
u de zoekfunctie gebruiken. Het actieve sleutelkenmerk wordt in de inforegel
van de Desktop aangegeven en kan door de optie "Volgende sleutel" resp.
IF7] en "Nieuwe sleutel" worden gewijzigd.
Als het programma een record vindt, dan wordt dit automatisch in het masker
ingevuld. De daarin voorkomende gegevens dienen als model voor het actieve
(nieuw) in te voegen record. Dit betekent dat als u na een succesvolle
zoekoperatie meteen op de knop INVOEREN klikt, een kopie van het gevonden
record wordt gemaakt.
AIs het programma geen record vindt, verschijnt de melding:
"Dala nisl geYonden!"

De opgegeven sleutel in het masker wordt in dat geval gewist als deze niet
met "Kenmerken selecteren" werd gekozen.
Als voor de actieve file een berekening werd gedefinieerd, dan verschijnt ook
een REKENEN-knop op het scherm. Door op deze knop te klikken, wordt
de berekening op het record uitgevoerd. Als bovendien de functie "Rekenen
activeren" werd ingeschakeld, dan wordt de berekening nog voor het invoegen

van het record automatisch uitgevoerd. ln dat geval mag de REKENEN-knop
niet worden gebruikt. Als u dat wel doet, wordt de automatische berekening
voor het opslaan niet uitgevoerd. Dit omdat anders het gevaar bestaat dat
de berekening tweemaal op heEelfde record wordt uitgevoerd. Als u bijvoorbeeld een berekening als:
[nummer]

=[numme{+1

hebt gedelinieerd om de lopende rekeningen of klantnummers in te geven,
dan zou de berekening eenmaal worden uitgevoerd door hel activeren van
de REKENEN-knop en nog eenmaal bil het invoegen van het record. Dit houdt
in dat het getal met twee zou worden opgehoogd.

Let op!
Bij het invoeren van gegevens moet de diskette met de INX-, resp. RECJiles
in de drive zijn geladen en niet tegen overschrijven beschermd.
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Tip
De tijden voor het opslaan van records staan vermeld in de appendix.

5.2.4. Data wissen...
Voor het verwijderen van gegevens uit een database kiest u de optie "Data
wissen...". Deze functie kunt u ook via de lunctietoets [F2] kiezen. ln principe
kunt u gegevens op drie verschillende manieren wissen:
a) Globaal wissen

Als u alle gegevens uit een database wilt wissen, sleept u de file naar de
prullenmand. Het systeem geeft dan aan hoeveel records zullen worden gewist.
Door op OK te klikken, worden de records gewisl. De wisprocedure kunt
u tussentijds albreken door op [Esc] te drukken. Het systeem geeft dan aan
hoeveel records nog moeten worden gewist. Als dit 0 is, zijn alle records
gewist en zijn de gegevens onherroepelijk verloren.
Door gebruik te maken van een lilter kunt u bepaalde records uit een database
wissen. Door bijvoorbeeid
(lwoonplaals]

="10?"]

& ([achte]naaml = "15rtg;"1

als filter te definieren en na het inschakelen van de functie "Filter activeren"
wordt het wissen beperkt tot alle in Amsterdam woonachtige personen met

de naam "Meier", "Meyea', enz. Bij deze methode worden alle records op
basis van dit criterium getoetst, wat bij grotere aantallen vrij veel tijd kan kosten.

Het wissen verloopt sneller door de gewenste records via een zoeksleutel
op te zoeken (zie c).

b) Selectief wissen
Als een weergave-venster is geopend (zie 5.2.7.), dan kunt u bepaalde records

uit dat venster en dus uit de bijbehorende lile wissen. Deze records kiest
u door er eenmaal op te klikken. De betreffende records worden dan in
omgekeerde video weergegeven.
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Afzonderlijke records kunt u selecteren, resp. "de-selecteren" door tljdens
het klikken [Shift] ingedrukt te houden.

U kunt ook een groep records in 66n keer uit een venster wissen. Dit doet
u door de muiswijzer links naast de eerste letter te plaatsen en de muisknop
ingedrukt te houden. Op het scherm verschijnt dan een elastisch kader dat
de bewegingen van de muis volgt. Sleep het kader over de gewenste records
en laat de muisknop los. Alle records die zich geheel ol gedeeltelijk binnen
het kader op het scherm bevinden, zijn dan geselecteerd. Als u daarbij ook
op [Shift] drukt, dan worden de omkaderde records samen met de reeds
geselecteerde records gekozen.

U kunt de geselecteerde records wissen door deze naar de prullenmand te
slepen of door te klikken op de optie "Data wissen..." danwel te drukken
op [F2]. Het programma geeft dan aan hoeveel records zullen worden gewist.
Klik op OK om de records te wissen. Een geactiveerd filter heeft geen invloed,
omdat de records in het actieve venster al door een filter werden gekozen.
Als u records uit een prikbord wist, dan worden alleen de referenties (adressen)

van het prikbord gewist. De eigenlijke records blijven in de bijbehorende file
behouden. Daarom verschijnt tevens de dialoogbox met daarin het aantal
records dat wordt gewist.

c) Wissen via zoeken
Als u geen records in het weergave-venster hebt geselecteerd, kunt u via
een zoeksleutel bepaalde records laten wlssen. Daartoe kiest u eerst de optie
"Data wissen...". Op het scherm verschijnt een leeg masker van de actieve
file met onderln de knoppen ZOEKEN en STOPPEN. Daarin kunl u alleen
de sleutelvelden invullen. De cursor staat reeds bij het actieve sleutelveld.
Door op STOPPEN te klikken, wordt de zoekprocedure afgebroken.
Door 66n sleutelveld in te vullen en op ZOEKEN te klikken, wordt het eerste
record dat aan het zoekcriterium voldoet, opgezocht. Als u meerdere sleutelvelden invult, wordt alleen rekening gehouden met het eerste ingevulde
sleutelveld. Daarbij mogen ook wildcards worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld:
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voor alle in Amsterdam woonachtige personen. Als geen record wordt gevonden, verschijnt de melding:
"Data niel gevonden!"
en wordt de wisprocedure algebroken. ln het andere geval verschijnt het eerste
record weer in het masker, waarin inmiddels de knoppen WISSEN, STOPPEN,
VOORUIT en TERUG zijn verschenen.

De knoppen kunt u op de gebrulkelijke manier via de muis of het toetsenbord
worden geactiveerd:
WISSEN door [Return] of [Fl]
STOPPEN door [Undo] of [F2]
VOORUIT door [F3]
TERUG door [F4].

Als u met de muis op een van de knoppen klikt, dan activeert u de knop
net zo lang als u de muisknop ingedrukt houdt. Daardoor bestaat de mogelijkheid meerdere records na elkaar in 66n keer te wissen.
Door de knop WISSEN te activeren, wist u het record dat in het masker wordt
geloond. Daarna verschijnt het volgende record dat aan de zoeksleutel voldoet.
ls er geen record meer voorhanden, dan verschilnt de melding:
"Geen dala msert"

en wordt de wisprocedure afgebroken.
Door op STOPPEN te klikken, keert u direkt terug naar de EXEC-Desktop.
Metde knoppen VOORUITenTERUG kunt u heen en weer door delile bladeren,
waarbij alleen die records worden getoond die aan de zoeksleutel voldoen.
Daardoor hebt u de mogelijkheid om bijvoorbeeld alleen de tweede persoon
met de achternaam "Elekker" le wissen. Eerst wordt in het veld "achternaam"
naar "Bekker" gezocht, waarna u eenmaal op VOORUIT klikt. VeNolgens klikt
u op wssEN.
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Als een filter voor de actieve Iile werd gedefinieerd en tevens de lunctie "Filter

activeren" werd ingeschakeld, dan hebt u de mogelijkheid de te wissen lile
nog verder af te bakenen. Zoals in voorbeeld a) moeten alle in Amsterdam
woonachtige personen met de naam "Meier", "Meyer", enz. worden gewist.
Om dil te bereiken, activeert u eerst het filter:
([woonplaats] = "10?")

en schakelt u de functie "Filter activeren" in. Daarna klikt u op de optie "Data
wissen..." en tikt u in het veld "achternaam" de waarde

J[!lsr
in. Vervolgens klikt u op de knop ZOEKEN. Nadat het eerste record is getoond,

kunt u met behulp van de muis de knop WSSEN ingedrukt houden tot de
melding
"Gsen daia me8r!"

verschijnt. Als alternatief had u ook de keuze
([achle]naaml =

"ttlar")

kunnen delinieren en bij het zoeken in het veld "woonplaats" de tekenreeks
10?

kunnen intikken. Het resultaat zou heEelfde zijn geweest. ln het eerste geval
worden de gegevens echter sneller opgezocht, omdat er minder personen
zijn de "Meier", "Meyer", enz. heten dan personen die in Amsterdam wonen.
Het tweede geval zou alleen gunstig zijn als er minder adressen uit Amsterdam
zijn opgeslagen dan personen met de naam "Meier", "Meyer", enz. De reden
hiervoor is dat het zoeken via een zoeksleutel bijzonder snel plaatsvindt, terwijl
als een sleutel eenmaal is gevonden de keuze van records verder sequentieel
geschiedt.
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Als een van beide criteria geen sleutelveld is, zoals bijvoorbeeld "woonplaats",
dan spreekt het vanzelf dat dit als filtervoorwaarde wordt genomen (2e geval),
omdat u alleen via sleutelvelden kuntzoeken en dus de naam als enig sleutelveld
overblijft. Het veld "woonplaats" zou bil het zoeken niet eens wordei gevonden.
Als geen enkel criterium een sleutelveld is, dan kunt u de te wissen gegevensfile enkel met behulp van het lilter afbakenen, en daarna kunt u globaal wissen.

Door hel wissen van records ontstaan hiaten in de REC-file van de database.
Deze worden niet vanzelf opgevuld bij het toevoegen van nieuwe records.

Dit komt omdat records gecomprimeerd worden opgeslagen en de hiaten
van verschjllende grootte kunnen zijn. Vandaar datde indicator voor de gebruikte

capaciteit niet zakt, ook al werden alle gegevens gewist.

Als u vaak gegevens moet wissen en een gegevens-file vol is, dan verdient
het aanbeveling de database te reorganiseren en de gegevens opnieuw le
comprimeren. Hoe dit in zijn werk gaat, wordt beschreven in hoofdstuk 6.
Door een dergelilke reorganisatie worden de "hiaten" uit de file gehaald. Alle
gegevens worden voor zover noodzakelijk verplaatst en alle vrijgekomen ruimte
wordl aan het einde van de file toegevoegd.
Ook bestaat de mogelijkheid de gegevens van alle files te exporteren en deze
opnieuw te importeren in een lege database. Dit duurt soms net zo lang als
het reorganiseren, maar meestal gaat het sneller. Daarvoor moet wel een lege
database aanwezig zijn. Deze kunt u aanmaken door in de lNlT-module de
switch "Compatibiliteit opheffen" te activeren.

Let op!
Bij het wissen van gegevens moet de diskette met de INX-, resp. REC-files
in de drive zijn geladen en niet tegen overschrijven beschermd.
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Tip
De toegangstijden voor het wissen van records staan vermeld in de appendix.

5.2.5. Data wrlz19en...
Als u de gegevens in een database wiltveranderen, kiest u de optie "wijzigen..."
in het Data-menu. Deze optie kunt u ook kiezen met behulpvan de functietoets
IF3]. U kunt op dfle manieren gegevens wijzigen.

a) Globaal wijzigen
Als u alle gegevens integraal wilt veranderen, klest u de optie "Data globaal
wijzigen" lzie 5.2.8.).
b) Selectief wr.tzigen
Als een weergave-venster is geopend (zie 5.2.7.), dan kunt u bepaalde records

uit dat vensler, dus uit de bijbehorende file, wijzigen. De gewenste records
kiest u door er eenmaal op te klikken. De betrelfende records worden dan
in omgekeerde video weergegeven.

Afzonderlijke gegevens-records kunt u selecteren, resp. "deselecteren" door
tijdens het klikken [Shift] ingedrukt te houden.
U kunt ook een groep records in 66n keer uit een venster wijzigen. Dit doet
u door de muiswijzer links naast de eerste letter te plaatsen en de muisknop
ingedrukt te houden. Op het scherm verschijnt dan een elastisch kader dat
de bewegingen van de muis volgt. Sleep het kader over de gewenste records
en laat de muisknop los, Alle records die zich geheel of gedeeltelijk binnen
het kader bevinden, zijn dan geselecteerd. Als u daarbij ook op lshift] drukt,
dan worden de omkaderde records samen met de reeds geselecteerde records
gekozen.
Vervolgens kiest u de optie "Data wijzigen..." (ol drukt u op [F3]). Alle
geselecteerde records verschijnen nu in een schermmasker mel daaronder
de knoppen WIJZIGEN, STOPPEN, VOORUIT en TERUG. Deze knoppen
kunnen op de normale manier via de muis ol via het toetsenbord worden
geactiveerd:
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met de toetsen lReturn] of [F1]
- WIJZIGEN
STOPPEN met de toetsen [Undo] ol [F2]
- vooRUlT met de toets [F3]
- TERUG met de toers [F4]
- REKENEN met de toetsen flnsert] ol [F5]
-De gewenste

veranderingen brengt u aan door het masker op de gebruikelijke
manier te bewerken.

Door de knop WIJZIGEN te activeren worden de gewijzigde records opgeslagen. Als u meerdere records hebt geselecteerd, dan toont het programma
daarna het volgende record.
Voordat de records worden weggeschreven, worden de ingevoerde gegevens
op fouten gecontroleerd. Als bijvoorbeeld in een numeriek veld een letter slaat,
verschijnt de melding:
"Format-loul bil inYoer!"
en de cursor springt na bevestiging naar de betrefiende positie op het scherm.
U kunt de fout dan verbeteren.

Door STOPPEN te activeren, onderbreekt u alle verdere wijzigingen.
Met de knoppen VOORUIT en TERUG kunt u door de file bladeren.

Als v66r het openen van het weergave-venster een berekening voor de

betreffende file werd geactiveerd, ziet u ook de REKENEN-knop op het scherm.
Door deze knop te activeren, wordt de berekening uitgevoerd, ook als de
rekendelinitie onderlussen is gewijzigd. Een rekendefinitie in een venster blijft
actiel zolang het venster niet wordt gesloten (zie ook 5.2.7.).

Als v66r het openen van het venster de functie "Rekenen activeren" wordt
ingeschakeld, dan worden records zowel in het venster, als in het masker
aangegeven, nadat de berekening is uitgevoerd. Als u vervolgens op de knop
WIJZIGEN drukt, dan wordt de berekening tijdens het opslaah van het record
uilgevoerd.
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Als alle records zijn gewijzigd, of als de knop STOPPEN wordt geactiveerd,
dan wordt het weergave-venster bijgewerkt.

Een geactiveerd filter heeft geen invloed omdat in het betreffende venster
de gekozen records door een filler kunnen worden bepaald.

c) Wijzigen via zoeken
Als in het weergave-venster geen record werd geselecteerd, dan kunt u via
een zoeksleutel selectiel gegevens wijzigen. Na keuze van de optie "Data
wijzigen..." verschijnt een leeg masker van de actieve file met daaronder de
knoppen ZOEKEN en STOPPEN. ln dit masker kunnen alleen de sleutelvelden
worden ingevuld. De cursor staat reeds in het actuele sleutelveld. Door de
knop STOPPEN te activeren, wordt de zoekprocedure afgebroken.
Als u een sleutelveld invult en op ZOEKEN klikt, wordt het eersle record
opgezochl dat aan de zoeksleutel voldoet. Als u meerdere sleutelvelden invult,

dan wordt alleen gezocht naar de als eerste ingevulde zoeksleutel. Daarbij
mogen wildcards worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld:
10?

voor alle in Amsterdam woonachtige personen. Als een dergelijk record niet
bestaat, verschijnt de waarschuwrng:

"oala niol gevond8n!"

en wordt de procedure algebroken. ln het andere geval verschijnt het eerste
record in het masker, met onderin de knoppen WJZIGEN, STOPPEN, VOORUIT
en TERUG, en eventueel REKENEN.
De knoppen kunnen op de gebruikelijke manier via de muis ol het toetsenbord
worden geactiveerd:
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WISSEN met de toetsen [Return] of [Fl]
STOPPEN met de toetsen [Undo] of [F2]
VOORUIT met de toets [F3]
TERUG met de toets [F4]
REKENEN met de toetsen flnserl] of [F5]

U kunt nu het getoonde record wijzigen. Door op WUZIGEN te klikken, wordt
het gewijzigde record opgeslagen.
Voordat de records worden weggeschreven, worden de ingevoerde gegevens
op louten gecontroleerd. Als bijvoorbeeld in een numeriek veld een letter staat,

verschijnt de melding:
"Formafloul bii invosr!"
en de cursor springt na bevestiging naar het betrelfende record op hel scherm.
U kunt de fout dan verbeteren.

Daarna wordt het volgende record getoond dat aan de zoeksleutel voldoet,
als ditvoorhanden is. Als er geen records meer aan de sleutelvoldoen, verschijnt

de melding:
"Geen dala mcer!"

en wordt het wijzigen afgebroken.
Door op STOPPEN te klikken, keert u direkt terug naar de EXEC-Desktop.
Met de knoppen VOORUIT en TERUG kunt u door de file bladeren, waarbij
alleen die records worden getoond die aan de zoeksleutel voldoen. Daardoor
hebt u de mogelijkheid ook een tweede persoon met de naam "Bekker" te
wissen. Eerst wordt in het veld "achternaam" naar "Bekker" gezochl, waarna
u eenmaal op VOORUIT klikt. Daarna kunt u door op WIJZIGEN te klikken
de naamgegevens bijwerken.
Als een berekening voor de actieve file werd gedefinieerd, zjet u ook de
REKENEN-knop op het scherm. Door deze knop te activeren, wordt de
berekening op het record uitgevoerd. Als bovendien de lunctie "Rekenen
activeren" is ingeschakeld, dan wordt de berekening nog voor het opslaan
van het record automatisch uitgevoerd. ln dat geval mag de REKENEN-knop
niel worden gebruikt. Als u dat wel doet, wordt de automatisch berekening
voor het opslaan niet uitgevoerd. Dit omdat anders het gevaar bestaat dat
de berekening tweemaal op hetzelfde record wordt uitgevoerd. Als u bijvoorbeeld een berekening als:
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[numme4=[numme4+1;

hebt gedefinieerd om lopende rekeningen of klantnummers te veranderen,
dan zou de berekening eenmaal worden uitgevoerd door het activeren van
de REKENEN-knop en nog eenmaal bij het opslaan van het gegevens-record.
Dit houdt in dat het getal met twee zou worden opgehoogd.
Als een lilter voor de actieve lile werd gedefinieerd en levens de functie "Falter
activeren" werd ingeschakeld, dan hebt u de mogelijkheid de te wijzigen tile
nog verder af te bakenen. Uitgaande van voorbeeld a) moeten bij alle in
Amsterdam woonachtige personen met de naam "Meief', "Meyer", enz. de
eventueel ontbrekende geboortedatum worden toegevoegd. Daarvoor definieert u eerst het lilter:
([woonplaatsj

:

"10?")

en schakelt u de lunctie "Filter activeren" in. Daarna klikt u op de optie "Data
wijzigen..." en geeft u in het veld "achternaam" de waarde
t[!!er
in. Vervolgens klikt u op de knop ZOEKEN. Nadat het eerste record wordt
getoond, kunt u dit wijzigen. Klik vervolgens op WUZIGEN om de file bij te
werken.
Als alternatief had u ook het filter
([achlernaam] =

"][!!er")

kunnen definieren en bij het zoeken in het veld "woonplaats" de tekenreeks
10?

kunnen opgeven. Het resultaat zou hetzelfde zijn geweest. ln het eerste geval
worden de gegevens echter sneller opgezocht, omdat er minder personen
zijn die "l\,leier", "Meyer", enz. heten dan personen die in Amsterdam wonen.
Het tweede geval zou alleen gunstig zijn als er minder adressen uit Amsterdam
zijn opgeslagen dan personen met de naam "lveier", "l\,4eyer", "Mayer", enz.

De reden hiervoor is dat het zoeken via een zoeksleutel bijzonder snel
plaatsvindt, terwijl als een sleutel eenmaal is gevonden het uitfilteren van records

verder sequentieel gebeurt.
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AIs een van beide criteria geen sleutelveld is, bijvoorbeeld "woonplaats", dan
spreekt het vanzelf dat dit als filtervoorwaarde wordt genomen (2e geval), omdat

men alleen via sleutelvelden zoeken kan en daardoor de naam als enige
sleutelveld overblijft. Het veld woonplaats wordt niet eens bij het zoeken
betrokken.

Als geen van de criteria een sleutelveld is, dan kunt u de te wijzigen lile via
het filter verplaatsen naar het prikbord (zie 5.9.5.). ln dat geval kunt u het

prikbord openen (de inhoud op het scherm roepen) en zoals onder b)
beschreven verder gaan.

Bij het wijzigen van records kunnen hiaten in de RECJile van de database
ontstaan. Deze worden niel vanzelf opgevuld als u een nieuw record invoert.
Dit komt omdat records gecomprimeerd worden opgeslagen en omdat de
hraten van verschillende grootte kunnen zijn.

Hiaten kunnen alleen ontstaan als het gewijzigde record meer plaats inneemt

dan het oorspronkelijke record. Dit is altijd het geval als een gewijzigde
tekenreeks (bijv. achternaam) meer tekens bevat dan voorheen (bijvoorbeeld
als een enkele achternaam door huwelijk een dubbele achternaam wordl).
In dat geval wordt het gewijzigde record achter in de file toegevoegd en ontstaat
op de oorspronkelijke positie een hiaat.

Bij alle andere kenmerken is dit niet het geval. Het getal 7 neemt intern 2
bytes in beslag, maar grotere getallen ook. Als u dus 7 wijzigt in 348, dan
blijft de hoeveelheid benodigde ruimte ongewijzigd.
Als u vaak gegevens moet wijzigen, waarbij tekenreeksen langer worden, en
uw lile bijna geheel vol is, dan verdient het aanbeveling de database te

reorganiseren en de gegevens te comprimeren. Hoe dit in zijn werk gaat,
wordt beschreven in hoofdstuk 6. Door een dergelijke reorganisatie worden
de "hiaten" in een blok bijeengebracht en aan het einde van de tile geplaatst,
zodat meer gegevensruimte ter beschikking komt. Ook bestaat de mogelijkheid

de gegevens van alle files te exporteren en in een lege database opnieuw

te importeren. Dit duurt ongeveer net zo lang als het reorganiseren, soms
zelfs korter. Voorwaarde is wel dat er een lege database beschikbaar is. Deze
kunt u aanmaken met behulp van de lNlT-module, door het activeren van
de switch "Compatibiliteit opheffen".
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Let op!
Bij het wijzigen van gegevens moet de diskette met de INX-, resp. RECJiles
in de drive zijn geladen en niet tegen overschrijven beschermd.

Tip
De toegangstijden voor het wijzigen van records staan vermeld in de appendix.

5.2.6. Data zoeken...
De optie "zoeken..." dient voor het snel opzoeken van records. Daarbij kunt
u slechts via 66n sleutelkenmerk zoeken. U zou via de lNlT-module van elk
kenmerk een sleutelkenmerk kunnen maken, maar dit is af te raden. De omvang
van de lNXJile, waarin de sleutels zijn ondergebracht, zou daardoor namelijk
zeer snel toenemen omdat sleutels niet gecomprimeerd worden opgeslagen.
U kunt de optie "zoeken..." ook kiezen met behulp van de functietoets [F4].
Het programma kan alleen records zoeken in de actieve file.
Na hel kiezen van de optie "Data zoeken..." verschijnt een leeg masker van
de actieve file, met onderin de knoppen ZOEKEN en STOPPEN. In dit masker
kunnen alleen de sleutelvelden worden ingevuld. De cursor staat daarbij op
het eerste sleutelveld. U kunt de zoekprocedure onderbreken door op STOPPEN te klikken.

De instelling van de switch "Op prikbord overnemen" is bepalend voor het
verloop van de zoekprocedure.

a) Zoeken zonder overname op het prikbord
Als de swatch "Op prikbord overnemen" niet actief is en u vult 66n sleutelveld
an, gevolgd door een klik op ZOEKEN, dan wordt het eersle record opgezocht
dat aan de zoeksleutel voldoet. Als u meerdere sleutelvelden invult, houdt
het programma alleen rekenlng met het eerste ingevulde veld. Bij het invullen
is het gebruik van wildcard toegestaan, zoals bijvoorbeeld:
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10?

voor alle in Amsterdam woonachtige personen. Als het programma geen record
kan vinden dat aan de zoeksleutel voldoet, verschijnt de melding:
"Data niel gevond8n!"

en wordt de zoekprocedure afgebroken. ln het andere geval wordt het eerste
record in het masker getoond, waarin nu ook de knoppen VOORUII STOPPEN,
TERUG en eventueel REKENEN en PRINT worden algebeeld.
De knoppen kunnen op de gebruikelijke manier via de muis ol het toetsenbord

worden geactiveerd:
VOORUIT door [Beturn] of

[Fl]

STOPPEN door [Undo] of [F2]
TERUG door [F3]
REKENEN door IF4]
PRINT door IF6]
Nilet de knoppen VOORUIT

en TERUG kunt u in beide richtingen door de
file bladeren, waarbij de records worden getoond die aan de zoeksleutel
voldoen. Bij het bereiken van het begin of het einde van de file wordt de
zoekprocedure niet algebroken, maar verschijnt na de waarschuwing:
"Gcsn data mssr!"

nogmaals het eerste en laatste record.
Door op STOPPEN te klikken, keert u terug naar de EXEC-Desktop.
AIs v66r het zoeken een berekening voor de actieve lile werd gedefinieerd,
verschijnt tevens de REKENEN-knop.

Door op REKENEN te klikken wordt de geactiveerde berekening uatgevoerd.
Als v66r het zoeken de functie "Rekenen activeren" werd ingeschakeld, dan

toont het programma de records in het masker, nadat de berekening is
uitgevoerd.
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Als een printer is aangesloten en ingeschakeld, verschijnt onderin het masker
ook de knop PRINT. Door op deze knop te klikken wordt het op het scherm
getoonde record afgedrukt, met de layout van het masker.
Als voor de actieve file een filter werd gedefinieerd en tevens de functie "Filter

activeren" werd ingeschakeld, dan worden alleen die records getoond die
behalve aan de zoeksleutel ook voldoen aan het betreffende filter. Als alle
door het filter geselecteerde records zijn afgebeeld, verschijnt de melding:
"Geen data meer!"

en wordt de zoekprocedure afgebroken. ln dat geval kan niet meer worden
teruggebladerd.
Als de switch "Gevonden records" actief is, wordt het aantal gevonden records
geteld en verschilnt het resultaat op het scherm, als minstens een record
aan de zoeksleutel voldoet. Na bevestiging van deze melding wordt het eerste
record getoond. U kunt dan zoals boven omschreven verder gaan.
Bij het tellen van het aantal records verschijnt een dialoogbox met het aantal
records dat op dat moment geteld is. Door op [Esc] te drukken, wordt het
tellen algebroken.

Verbinding leggen na een zoekprocedure
Als zich na een zoekprocedure een record-masker op het scherm bevindt,
dan kunt u vanuit dit masker een andere file aankoppelen, als in de lNlTmodule daarvoor een verbinding werd gelegd. Dit wordt aangegeven door
een pijl rechts naast de kenmerknaam.
Als u op de kenmerknaam klikt (enkele ol dubbele klik), dan verschijnt een
dialoogbox op het scherm die alle logische files (relataes) van de database
toont.
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Afbeelding: Dialoog bij het aankoppelen

U kunt elke file, die kan worden aangekoppeld, selecteren. De eerste lile is
reeds geselecteerd. Als u op STOPPEN klikt, keert u terug naar het oorspronkelijke record.
Klikt u op OK, dan worden in de gekozen file alle records gezocht waarbil
de inhoud van het oorspronkelijke kenmerk overeenkoml met dre van het
doelkenmerk.
Een voorbeeld ter verduidelijking: We werken met een database met twee
Iiles: KLANTEN en REKENING, die via een klantnummer met elkaar verbonden
zijn (het klantnummer is een kenmerk in beide files). De rekeningen-file bevat
voor een bepaalde klant meerdere rekeningen.
Als nu alle rekeningen van een bepaalde klant moeten worden opgezocht,
dan zoekt u de klant op basis van zijn klantnummer of zijn naam (als deze
als sleutel is gedefinieerd) en klikt u op het kenmerk "klantnummer". Op het
scherm verschijnt de dialoogbox voor koppelingen. Vervolgens klikt u op de
file REKENING en op OK. Als geen record in de opgegeven lile (REKENING)
wordt gevonden, verschijnt de melding:
"Data niel gevonden!"

en wordt de zoekprocedure afgebroken. Als het programma wel een record
vindt, dan verschijnt het eerste record op het scherm, en tevens de knoppen
VOORUIT, STOPPEN, TERUG en (eventueel) PRINT.

(c) ADI

Software

29

(c) ATARI CorP.

I

I

ADIMENSST

EXEC

De knoppen hebben dezelfde lunctie als bij de normate zoekprocedure. De
knop BEKENEN verschijnt in dit geval niet. Als andere verbindingen werden
gedelanieerd, kan vanuit dit record een derde Iile worden aangekoppeld.
Door op STOPPEN te klikken, gaat het programma over naar een ander niveau,

tot men weer bij de oorspronkelijke lile uitkomt. Het zoeken bij het koppelen
is vooral geschikt voor gebruik bij inlormatiesystemen omdat de gezochte
inlormatie altijd zeer snel wordt gevonden (voorbeeld: sleutelwoord--> programma-->adres van ontwikkelaar in software-informatiesysteem).

Tip
Het leggen van een verbinding kan altild vanuit een masker worden opgestart,
d.w.z. eerst de optie "zoeken..." kiezen, daarna "Toon als masker" en een
dubbele klik in een weergave-venster (om een record aan te geven). Bovendien
bestaat de mogelijkheid een koppeling te leggen bij het samenvoegen (zae
hoofdstuk 5.9.6.), zodat ook rapporten kunnen worden opgesteld (voorbeeld:
overzicht van alle klanten met bijbehorende facturen voor de maand januari).

b) Zoeken mel overname op het prikbord
Als de switch "Op prikbord overnemen" actief is, dan worden door het invullen
van 66n sleutelveld en door een klik op ZOEKEN de adressen van alle records

die aan de zoeksleutel voldoen, overgenomen op het prikbord. Welke rol die
adressen hierbij spelen, wordt uiteengezet in hoofdstuk 5.9.5. Als u meerdere
sleutels invult, wordt alleen rekening gehouden met het eerste ingevulde veld.
Daarbij is het gebruik van wildcards toegestaan, zoals bijvoorbeeld:
1

0? voor alle in Amsterdam woonachlige personen.

Bij het overnemen van het record verschijnt een dialoogbox waarin u het
overname-proces kunt volgen. Door op IEsc] te drukken, wordt het overnemen
onderbroken.
Als voor de actieve file een lilter werd gedefinieerd en tevens de lunctle "Filter
activeren" werd ingeschakeld, dan neemt het programma alleen die recordadressen op het prikbord over die behalve aan de zoeksleutel ook voldoen
aan het filter.
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Als de switch "Gevonden records" actie{ is, wordt het aantal gevonden records

geteld en verschijnt het resultaat op het scherm, vooropgesteld dat minstens
66n record aan de zoeksleutel voldoet.
Het overnemen van records op het prikbord heeft het voordeel dat het zoeken
zeer snel plaatsvindt. Als het prikbord eenmaal vol is, kunt u met de daarop
aanwezige records alle gebruikelijk manipulaties uitvoeren, met uitzondering

van "wissen...". Daartoe behoren:

-

tonen als lijst en als masker
wegschrijven naar diskette en via printer afdrukken
samenvoegen met samenvoegformulieren
exporteren
selectief wijzigen
globaal wijzigen

Deze manier van werken is vooral handig voor het wegschrijven naar diskette
en het aldrukken via de printer, als u een filter hebt gedefinieerd en bovendien
gebruik maakt van een sleutelveld. Als u bijvoorbeeld alle personen met de
naam lvleier uit Den Haag in de vorm van een overzacht wilt laten afdrukken,
dan kan dit enerzijds worden gerealiseerd via het Iilter:
([woonplaats] =25?) & ([achternaam]

:

"ltleief')

Daarnazou u de functie "Falter activeren" moeten inschakelen en de betretiende
File-ikoon naar de Printer-ikoon moeten slepen. Bij veel records neemt deze
procedure echter veel tijd in beslag.
U zou ook het lilter
(lwoonplaals] = 25?)

kunnen delinieren, de luncties "Filter activeren" en "Op prikbord overnemen"
inschakelen en op de optie "Data zoeken..." klikken. ln het sleutelveld
"achternaam" geeft u dan de naam

ileier
op. Het programma zoekt alle personen met de naam Meier die eveneens
voldoen aan het gedefinieerde filter en kopieert de adressen van de betreffende
records naar het prikbord. Daarna kunt u het prikbord naar de Printer-ikoon
slepen.
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Tip
Hoewel gegevens bij gebruik van een floppy disk drive vrij snel worden
opgezocht, is het raadzaam bij grote gegevenshoeveelheden een hard disk
te gebruiken, omdat die een aanzienlijke tijdwinst kan opleveren. Zoektijden
staan aan in de appendix van deze handleiding vermeld.

5.2.7. Data tonen
U laat records op het scherm verschijnen met behulp van de optie "tonen".
Deze optie kunt u ook kiezen met de functietoets [F5]. Een dubbele klik op
een File-ikoon of op het prikbord heeft dezelfde uitwerking. De werking van
deze functie is enerzijds afhankelijk van de instelling van de switch "Toon
als lijst" resp. "Toon als maskei' en anderzijds van het geselecteerde {in
omgekeerde video afgebeelde) object.

5.2.7.1. Tonen van geselecteerde files
Als u een File-ikoon of prikbord hebt gekozen en u klikt vervolgens op de
optie "Data tonen", dan verschijnen de records van de betrelfende file ol van
het prikbord op het scherm.
a) Tonen als lijst in een venster
Als de switch "Toon als lijst" actiel is, dan verschijnen de records als volgt
in het venster:
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Afbeeldlng: Toon als lijst
Zoals uit bovenstaande afbeelding blijkt, kunt u met behulp van de vensterrand
de inhoud in elke richting scrollen. De titelregel geeft de naam van de
betreffende file aan, evenals het sleutelkenmerk op basis waarvan de records
worden getoond en de sorteerrichting (zie ook 5.5.). Een pijl naar boven betekent

dat de gegevens oplopend ziln gesorteerd, een piil naar onder geeft de
omgekeerde richting aan. As de records sequentieel worden getoond, geeft
de titelregel alleen de file-naam weer. Daarbij kunt u de records niet terug
scrollen

Als de file geen record bevat, verschijnt de melding:
"Data niel gevonden!"

en wordt het venster niet geopend.
Per lile kan slechts 66n toegangspad per kenmerk worden geopend. Als u
probeert dezellde file onder hetzelfde kenmerk nogmaals te openen, verschijnt
de melding:
"Toe0angspad reeds bezel d0or weer0ave-vensler!".

Deze melding verschilnt ook als u probeert een file volgens het ene kenmerk
oplopend te sorteren en volgens hetzelfde kenmerk aflopend.
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Als u v66r hel openen van een venster een filter voor de file hebt gedefinieerd
en tevens de functie "Filter activeren" hebt ingeschakeld, dan verschijnen alleen
die records die voldoen aan het betrelfende filter. Omdat vooraf niet bekend
is hoeveel records dat zijn, kan het gebeuren dat slechts sporadisch records
in het venster verschijnen. Als u vermoedt dat er geen of slechts zeer weinig
records aan het filter voldoen, dan kunt u het proces albreken met behulp
van de [Esc]{oets. Daarna volgt de melding:
"Onyoldocnde dala! Venster wordl gesl0ten!"

Deze melding verschijnt ook als geen records aan het lilter voldoen en alle
records zijn doorlopen.

Als v66r het openen van het venster een berekening voor de lile werd

gedefinieerd en bovendien de functie "Rekenen activeren" werd ingeschakeld,
dan wordt voor elk record eerst de berekening uitgevoerd en daarna het record
getoond. De records zelf worden niet gewijzigd. Daardoor hebt u de mogelijkheid "What-il"- analyses uit te voeren. Zo zou u bijvoorbeeld alle prijzen
met 10% kunnen verhogen en de resultaten daarvan op het scherm bekijken.
U kunt maximaal met vier geopende vensters op het scherm werken. Als u
probeert een vijfde venster te openen, verschijnt de melding:
"Tc vcel weergave-venslgrs!"

Als het totale record niet op 66n regel van het venster past, worden alleen
de eerste 400 tekens van een record afgebeeld. De breedte en het aantal
kenmerken kunnen echter via het Optie-menu worden gewijzigd, waarna het
venster weer plaats biedt aan alle kenmerken. Per venster kunnen maximaal
40 regels worden algebeeld. Bij het kleinste lettertype gebruikt, blijft dan nog
enige ruimte op het scherm over.
Wie meer informatie wil onderbrengen, kan daartoe de file EXEC.INF veranderen. Deze lile bevat een regel voor het maximale aantal vensters en voor
het maximale aantal regels en kolommen per venster. Als de lile EXEC.INF
nlet werd aangemaakt, dan worden de hierboven beschreven default-waarden

gebruikt. Als uw computer over genoeg werkgeheugen beschikt, dan kunt
u het aantal regels en kolommen vergrolen. Opgemerkt moet worden dat vier
vensters met bijvoorbeeld 48 regels bij 8000 kolommen in totaal
4 . 48 . 8000 = 1536000 bytes: 1,5 t\,lb
aan geheugenruimte in beslag neemt om alleen de actieve inhoud van elk
venster paraat te hebben.
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Tip
Bij het openen van een venster worden eventuele definities voor Filter en
Rekenen, evenals de functies "Filter activeren" en "Rekenen activeren"
overgenomen. Hetzelfde geldt voor de geselecteerde kenmerken, hun volgorde
en breedte. Deze kenmerken blijven voor het venster geldig zolang het geopend
is.

b) Tonen als masker in dialoogbox
Als de switch "Toon als masker" actief is, dan verschijnen de records op
de volgende wijze op het scherm:

r!r*
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3ti g0l00l0s
Jri -0
v.n 5 tot l3i -0

tegl,

ertrek!

bovEn

onder 6i

00/00/00
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rtllngcld!

eld(trlcitcit!

0
0

tot, bedr.g

|-imilfRitrl-Efl

i

-8
12,00

-5,80

-8r80

l-mrtmrEmmciiFq

Albeelding: Toon als masker
De volgorde waarin de records worden getoond, is afhankelijk van de actieve
sleutel en de sorteervolgorde (zie ook 5.5.).
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Daarbij kunt u ook beschikken over de knoppen VOORUIT, STOPPEN en in
bepaalde gevallen TERUG, REKENEN en PRINI De knop TERUG verschijnt
niet als de output-volgorde "sequentieel" is ingesteld (zie 5.2.5.). De knop
REKENEN verschijnt als een berekening voor de file werd gedefinieerd.
De knoppen kunnen op de gebruikelijke manier via de muis ol het toetsenbord

worden geactiveerd:
VOORUIT met de toetsen lBeturn] of [F1]
STOPPEN met de toetsen [Undo] of [F2]
TERUG met de toets [F3], indien beschikbaar
REKENEN met de toetsen flnsert] of [F4] resp. [F3]
PRINT met de toets [F6]
REKENEN met de toetsen [nsert] of [F5]

Met behulp van de knoppen VOORUIT en TERUG kunt u in beide richtingen
door de file bladeren. Als de gegevens sequentieel worden getoond, kunt
u niet terugbladeren.

Door op STOPPEN te klikken, keert u terug naar de EXEC-Desktop.
Als voor de file een filter werd gedefinieerd en tevens de lunctie "Filter activeren"

werd ingeschakeld, dan worden alleen die records opgehaald die aan het
filter voldoen.
Als voor de file een berekening werd gedefinieerd, verschijnt ook de REKENEN-

knop op het scherm. Door op deze knop te klikken, wordt de berekening
op het record uitgevoerd, zonder dat het gewijzigde record in de database
wordt overgenomen. Als daarnaast ook de functie "Rekenen activeren" werd
ingeschakeld, dan wordt de berekening automatisch uitgevoerd als het record
wordt opgehaald, zonder dat u daarbij op REKENEN hoeft te klikken.
Als een printer is aangesloten en ingeschakeld, hebt u ook de beschikking
over de knop PRINT. Door op deze knop te klikken, wordt het op het scherm
getoonde record afgedrukt, met de layout van het masker.

Tip
Bij het afdrukken in masker-vorm kan bij het zoeken interactief worden
gekoppeld.
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5.2.7.2. Tonen van geselecteerde records
Als een weergave-venster is geopend, kunt u gericht records uat dit venster
en dus ook uit de bijbehorende file op het scherm laten verschijnen. Daarvoor
dient u eerst de records door een enkele klik te selecteren.
Afzonderlijke records selecteert {en de-selecteert) u door tijdens het klikken
de [Shift]-toets ingedrukt te houden.
U kunt ook in 66n keer een groep records uit een venster tonen. Dit doet
u door de muiswijzer links naasl de eerste letter te plaatsen en de muisknop
Ingedrukt te houden. Op het scherm verschijnt dan een elastisch kader dat
de bewegingen van de muis volgt. Sleep het kader over de gewenste records
en laat de muisknop los. Alle records die zich geheel of gedeeltelijk binnen
het kader op het scherm bevinden, zijn dan geselecteerd. Als u daarbij ook
op lshift] drukt, dan worden de omkaderde records samen met de reeds
geselecteerde records gekozen.

Het opvragen gebeurt via de optie "Data tonen" resp. de functieloets [F5].
Een dubbele klik op de geselecteerde records heeft dezellde uitwerking. Als
gevolg daarvan worden de records azonderlijk in dialoogboxen getoond, op
dezelfde manier als bij "Toon als masker" (zie boven). Het programma loont
altijd alle kenmerken, ook als bij het betreffende venster bepaalde kenmerken
lachter worden afgebeeld.

De volgorde van de records die verschijnen, koml overeen met de volgorde
van de geselecteerde records.

Onderin het scherm verschijnen de knoppen VOORUIT, STOPPEN, TERUG
en in bepaalde gevallen REKENEN en PBINT. De REKENEN-knop verschijnt
als v66r het openen van het venster een berekening voor de file werd
gedefinieerd.
De knoppen kunnen op de gebruikelijke manier via de muis of het toetsenbord
worden geactiveerd:
VOORUIT met de toetsen [Return] of [Fl]
STOPPEN met de toetsen [Undo] ol [F2]
TERUG met de toets [F3]
REKENEN met de toetsen flnsert] of [F4]
PRINT met de toets [F6]
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Met behulp van de knoppen VOORUIT en TERUG kunt u in beide richtingen
door de lile bladeren.
U onderbreekt de weergave op het scherm door op STOPPEN te klikken.

Als v66r het openen van het venster een berekening voor de lile werd
gedelinieerd, verschijnt ook de BEKENEN-knop op het scherm. Door op deze
knop te klikken, wordt de berekening op het record uitgevoerd, zonder dat
het gewijzigde record in de database wordt overgenomen. Als v66r het openen

van het venster bovendien ook de functie "Rekenen activeren" werd ingeschakeld, dan wordt de berekening automatisch urtgevoerd als het record
wordt opgehaald, zonder dat u daarbij op REKENEN hoeft te klikken.
Als een printer is aangesloten en ingeschakeld, hebt u ook de beschikking
over de knop PRINT. Door op deze knop te klikken, wordt het op het scherm
getoonde record in de layout van het masker afgedrukt.
Geselecteerde records kunt u naet alleen opvragen, maar ook wissen (5.2.4.),
wijzigen {5.2.5.), afdrukken (5.2.3.), naar diskette wegschrijven {5.9.4.) of
samenvoegen (5.9.6.).

5.2.8. Globaal wijzigen
Als u alle records van een lile middels een bepaalde berekening wilt wijzigen,

dan kan dit met behulp van de optie "Data globaal wijzigen". De optie kan
alleen worden geselecteerd als voor de actieve file een berekening werd
gedefinieerd en de functie "Rekenen activeren" werd ingeschakeld.
Als u nu de functie aanroept, dan wordt de berekening op alle records van
de file uitgevoerd. Op het scherm verschljnt een dialoogbox waarin wordt
aangegeven hoeveel records nog moeten worden gewijzigd. Als de teller "0"
aangeeft, is de procedure gereed. Door op [Esc] te drukken, kunt u het proces
afbreken.

Als voor de file een Iilter werd gedelinieerd en tevens de functie "Filter activeren"

werd ingeschakeld, dan worden alleen dle records gewijzigd die via het filter
zijn geselecteerd.
Op deze wijze kunt u ook bepaalde records wijzigen.
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Als u bijvoorbeeld de prijs van alle schroeven met 10% wilt verhogen, dan
definieert u het filter
([artikelsoort] = "schloel"]

en de berekening
lpriisl = lpriis]

.1.10;

en schakelt u de functies "Filter activeren" en "Rekenen activeren" in.
Bij het wijzigen van kenmerkvelden van het type tekenreeks moet u oppassen.
Als deze langer worden, bijvoorbeeld door de berekening
lnaam]

:

[voornaam] +

" " + lachlc]naaml;

waarbij het kenmerk "naam" van tevoren niet was ingevuld, dan heeft het
gewilzigde record meer geheugenruimte nodig, zodat het niet meer op de
plaats kan worden ondergebracht waar het eerder was opgeslagen. Hierdoor
ontstaan hiaten, zoals beschreven bij 5.2.4. Ook krijgt het record een nieuw
adres binnen de REC-lile. Doordat de records verplaalst worden, kan het
gebeuren dat deze nog een keer worden gewijzigd, terwijl het laatste record
in de sorteervolgorde onveranderd blijft. Deze situatie kan alleen optreden
als de actieve sleutel, die bepalend is voor het veranderen van de records,
op de hierboven omschreven wijze veranderd (langer) wordt.

Tip
U kunt dit probleem op l ee manieren oplossen. U kiest een andere sleutel,
waarvan u weet dat deze niet zal worden veranderd, dus bijvoorbeeld
"woonplaats" in plaats van "naam". Bovendien bestaat de mogelijkheid de
sorteervolgorde "sequentieel" te kiezen. ln dat geval wordt geen rekening
gehouden met eventuele sleutels, zodat het globaal wijzigen altijd functioneert.

U kunt de problemen ook voorkomen door de records naar het prikbord te
slepen en ze daar globaal te wijzigen.
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5.2.9. Einde
U sluit een database door de optie "Einde" te kiezen, gevolgd door de optie
"Db sluiten...". Het systeem voert dan de onder "Db sluiten..." beschreven
procedures uit en verlaat het programma. Deze optie kunt u ook oproepen
via de lunctietoets [Fl0].
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5.3. Het Filter-menu
Het Filter-menu heeft de volgende opties:

IlllElEll ,,,
ladgn,,,
opslEan,,,

t0fiefl.,,

Afbeelding: Filter-menu
Een filter biedt de mogelijkheid afzonderlijke records te selecteren voor inen output.
Voorbeeld: een adresjile is opgebouwd uit records met verschillende velden,
zoals "naam", "voornaam", "postcode", "woonplaats", "geb.datum" enz. Als
u nu alle personen wilt opvragen die in Amsterdam wonen en die na 3 januari
1964 zijn geboren, dan realiseert u dit via de filterdelinitie:
([uoonplaats] = 10?) & ([0eb.dalum] > 03/01/64]

Alle records die aan de filterdefinitie voldoen, worden dan door de printer
afgedrukt ol verschilnen op het scherm.
Een filterdefinitie is altijd van toepassing op de file, waarvoor het filter werd
gedefinieerd. Filters moeten voor elk document afzonderlijk worden opgesteld.

5.3.1. Filter defini€ren...
Met behulp van deze optie kunt u een filter definieren. Nadat u de optie hebt
gekozen, verschijnt het schermmasker van de actieve file. Onderin het masker
staan de relationele operatoren die u kunt gebruiken. Zie onderstaande tabel.
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Symbool relationele operator
= gelijk aan
# ongeliik aan
> groter dan
< kleiner dan
> groter dan of gelijk aan
< kleiner dan of gelijk aan

i

koppeling

&en

lof

Af

beelding: Filterdefinitie

Om de filterdelinitie uit het bovenstaande voorbeeld te realiseren, moet men
eerst op de naam van het kenmerkveld, in dit geval dus "woonplaats", klikken.
ln de inforegel verschijnt:
([woonplaats]

Vervolgens kan men de relationele operator
Op de inloregel leest u

"=" onderin het masker kiezen.

([woorplaats] =

Nu moet in het veld "woonplaats" de tekst "10?" (zonder aanhalingstekens)
worden ingevuld. Door met de muis op het tekstveld te klikken, verschijnt
de tekst in de inloregel.
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([woonplaals] = "10?")

De relationele operator "&" wordt verkregen door op het "&"-veld te klikken.
Op de rnforegel staat
([woonplaals] = "10?"] &

Bij de geboortedatum kunt u dezelfde procedure volgen. Als u klaar bent,
luidt de inforegel
(lwoonplaars] = "10?") & ([gcb.datum] > 03/01/64]
U sluit het delinieren van een filter al door op OK te klikken.
Mocht u bij het definieren een fout hebben gemaakt, dan kunt u op TERUG
klikken om de ingevoerde gegevens stap voor stap te wissen. Een dubbele

klik op TERUG wist de gehele definitie.

Let op: Als

u in een filterdefinitie gebruik

maakt van een grootveld zonder

het veldnummer aan te geven, dan geldt de filterdefinitie voor alle a2onderlijke
velden. Hierdoor is het mogelijk een bepaalde tekst in een groot-veld op te
zoeken, ongeacht op welke regel van het veld die lekst staat.
Als u

an

het filter alleen een enkel-veld wilt gebruiken, dan moet dit veld expliciet

worden aangegeven, door het veldnummer (tussen haakjes) in de delinitie
opte nemen. Deze specilicatie kan bijvoorbeeld na het opslaan van de delinitie
(zie 5.3.3.) mel behulp van de text-editor worden uitgevoerd.
Voorbeeld:
([lel.(2)] = "010?")

Telefoon werd als een groot-veld in de lNlT-module gedefinieerd. Het Iilter
houdt nu alleen rekening met het tweede veld.
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5.3.2. Filter laden...
Meer complexe definities of wijzigingen aan reeds opgestelde lilterdefinities
kunnen ook worden uitgevoerd met behulp van een text-editor (Wordplus
zonder WP-model). De appendix geeft aan hoe u een filterdelinitie als ASCIIfile aanmaakt.

5.3.3. Filter opslaan...
Omdat een {ilterdelinitie behoorlijk ingewikkeld kan worden, bestaat de mogelijkheid deze onder een willekeunge naam op te slaan. Op het scherm
verschijnt een keuzebox met daarin alle files met de extensie PIK (Pick =
uitpikken, filteren).
Een als ASC|lJekst opgeslagen filterdelinitie kan met elke texteditor worden
gewijzigd en daarna weer ingelezen. Daarbij moet wel rekening worden
gehouden met de syntax-regels (zie appendix).
U kunt de optie "opslaan..." alleen gebruiken als een filter werd gedefinieerd
ol geladen.

5.3.4. Filter tonen...
Nret behulp van deze optie kunt u een gedefinieerde of geladen filterdefinitie
zichtbaar maken. Elke relationele operator beginl op een nieuwe regel. U verlaat
deze functie door te klrkken met de linkermuisknop ol door het indrukken
van een willekeurige toets.

5.3.5. Filter activeren
Als u een Iilterdefinitie wilt gebruiken, dan kunt u binnen het Filtermenu de
optie "activeren" inschakelen (vinkje voor de optie). Het filter is werkzaam
voor de functies Data invoeren,.., wissen..., wijzigen..., tonen, globaal wijzigen,
evenals voor het rmporteren, exporteren en samenvoegen van gegevens. Als
geen lilter werd gedefinieerd, werkt het filter niet, ook niet als "activeren" is
ingeschakeld.
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5.4. Het Rekenen-menu
Het Rekenen-menu heeft de volgende opties:

definieren,

,

,

ladgn, , ,

opslaan,.,
tongn, . ,

tiueren
Af

beelding: Rekenen-menu

u ingewikkelde formules en
rekenkundige bewerkingen in een record vastleggen. Zo zou u bijvoorbeeld
in de velden van een bepaald record het nettobedrag, de BTW en het
brutobedrag kunnen bijhouden. Als het nettobedrag en de BTW bekend zijn,
kunt u automatisch het brutobedrag laten uitrekenen aan de hand van de
Door het definieren van berekeningen kunt

volgende formule:
lblulobedragl = [nctl0bedrag] + [netloted]agl

.

[BTW] / 100;

Het tweede op te tellen getal voegt aan het nettobedrag 20% BTW toe, als
het veld [BTW] het getal 20 bevat. De haakjes zijn in dit geval overbodig,

omdat de automatisch de juiste volgorde van bewerkingen wordt aangehouden;
ze dienen hier alleen maar ter verduidelijklng.

Kenmerknamen moelen in rekenkundige formules altijd tussen vierkante
haakjes worden opgenomen.

5.4.1. Rekenen defini6ren...
Met behulp van deze optie kunt u een rekenkundige formule definieren. Nadat
u deze optie hebt gekozen, verschijnt het schermmasker van de actieve file.
Onderin het masker staan de operatoren die u kunt gebruiken {":" is een
Iormatteringsoperator voor tekenreeksen, zie 5.3.7.2.).
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Albeelding: Definieren van een rekenkundige formule
Om de rekenkundige formule uit het bovenstaande voorbeeld te realiseren,
moel eerst de database CAMPING worden geladen. U wilt nu het aantal
overnachtingen alleiden uit de aankoms! en vertrekdatum. De lormule hiervoor
luidt:

overnachtingen = (vertrokken - aankomst) .
(begl. boven 1 4 jr + van 6 tot '13);
Als er nog een database actiel is, dan moet deze eerst met "Db sluiten..."
(zie 5.2.) worden gesloten. Nadat u CAMPING hebt geladen, kiest u de lile
PL.&qTS {op de inforegel van de Desktop verschijnt PLAqTS.plaats).

Door de optie "Rekenen delini6ren..." te kiezen, verschijnt het masker van
de logische lile PLMTS. Vervolgens klikt u op de naam van hel kenmerkveld,
dus "overnachtingen". Op de inforegel verschijnt
Iovernachlingen] =

De operator "=" verschilnt automatisch bij het klikken op het eerste kenmerk.
Dit geldt voor elke rekenkundige formule iri dezelfde file.
Vervolgens moet u op het haakje-open en het veld "vertrokken" klikken. De
inloregel luidt nu:
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IovernachtingGn] = ([vertrotken]

Nadat u hebt geklikt op de operator "-", het veld "aankomst" en het haakjesluiten, luidt de inforegel:
Iovcrnachlingen] = ([yedloklen] - laankomst])

De formule

opgeven.

".

[begl. boven 14 jr] + [van 6 tot 13])" kunt u op dezettde manier

Om in een formule een constante waarde van 100 op te nemen, moet u
de cursor met behulp van de pijltoetsen op een willekeurig numeriek veld
plaatsen (numeriek, lang-numeriek), dat geschikt is voor getallen (zoals "overnachtingen"). ln dat veld tikt u dan de waarde 100 in. Als u vervolgens op
dit getal klikt, wordt de waarde in de formule opgenomen.
U beeindigt het defini6ren van een rekenkundige formule door op OK te klikken.

l\4ocht u bij het definidren een fout hebben gemaakt, dan kunt u door op
TERUG te klikken de gegevens stap voor stap wissen. Een dubbele klik op
TERUG wist de gehele lormule.
U kunt nu eventuele verdere rekenkundige lormules voor deze Iile delini6ren.

Let op: AIs u in een rekenkundige formule gebruikt maakt van een groot
veld links van een is-gelijk teken {=), zonder het veldnummer te specificeren,

dan wordt dat de opgegeven formule voor alle velden doorgevoerd.
Als u nu alleen enkel-velden wilt toewijzen, dan moet dit deel-veld expliciet
worden aangeduid door het veldnummer (tussen haakles) in de definitie op
te nemen (biivoorbeeld bij het bewerken van een opgeslagen rekenkundige
formule middels een te)d-editor).
Voorbeeld:
lhoeveelhcid(2)l = 3;
Hoeveelheid werd als dubbel-veld in de lNlT-module gedefinieerd. Bij deze
rekenkundige lormule wordt alleen aan het tweede enkel-veld de constante
3 toegewezen. Door de rekenkundige formule:
lhoeveelhcidl = 3;

wordt echter in beide velden de constante 3 opgeslagen.
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Tip
Om bijvoorbeeld een als tekstveld gedelinieerd groot-veld volledig te wissen,
kunt u volstaan met de formule
[grool-Yeldnaam] =

"";

Bij het definieren van een rekenkundige formule verschiint in elk masker
(bijvoorbeeld in het Data-menu bij de opties "invoeren...", "wijzigen...", enz.)
een extra knop: REKENEN.

Als u een bepaald gegeven hebt ingevoerd, kunt u een berekening laten
uituoeren door op deze knop te klikken.

5.4.2. Rekenen laden...
Complexere rekenkundige lormules of wijzigingen aan reeds bestaande
formules kunnen ook worden uitgevoerd met behulp van een text-editor
(Wordplus zonder WP-mode!). De appendix geeft aan hoe u een filterdefinitie
als ASCllJile aanmaakt.

Op de diskette staat een complexe rekendefinitie, opgeslagen onder de naam
PIAPRIJS.CAL. U kunt deze berekening inlezen en gebruiken voor de file
PL,AATS van de database CAMPING.

5.4.3. Rekenen opslaan...
Omdat een rekenkundige lormule behoorlijk ingewikkeld kan worden, kunt
u hem als afzonderlijke Iile opslaan. Op het scherm verschijnt een keuzebox
met daarin alle files met de extensie CAL (CALCULATION = berekening).
Een als ASC|llekst opgeslagen rekenkundige formule kan met elke text-editor
worden gewijzigd en daarna weer ingelezen. Voorwaarde is wel dat men daarbij
rekening houdt met de syntax (zie appendix).
U kunt de optie "Reken opslaan..." alleen gebruiken als een rekenkundige
formule werd gedefinieerd of geladen.
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5.4.4. Rekenen tonen...
lvlet behulp van deze optie kunt u een gedefinieerde of geladen rekenkundige
formule zichtbaar maken. U verlaat deze functie door op de linkermuisknop

te klikken op door op een willekeurige toets te drukken.

5.4.5. Rekenen activeren
Als u een rekenkundige formule wilt gebruiken, dan kunt u de functie "Rekenen

activeren" inschakelen (vinkje voor de optie). De berekening wordt dan
uitgevoerd voor de Iuncties Data invoeren..., wissen..., wijzigen..., tonen, globaal
wijzigen, evenals bij het importeren, exporteren en samenvoegen van gegevens.
Als geen rekenkundige formule werd gedefinieerd, wordt er geen berekening
uitgevoerd, ook niet als "activeren" is ingeschakeld.

Als de lunctie is ingeschakeld, hoeft u bij het invoeren of wijzigen van een
record niet op REKENEN te klikken. De berekening wordt automatisch uitgevoerd voordat het record wordt weggeschreven.

5.4.6. Algemene opmerkingen bii de rekenmodule
De hier geimplementeerde rekenmodule is een volledig toegeruste rekenmachine, ook voor bewerkingen met haakjes. Daarbij kunnen ook verschillende
typen data gecombineerd worden gebruikt. Zo kan uit het verschil tussen twee
datum-velden het aantal dagen worden berekend. Op de diskette bevindt zich
een database voor het beheer van een camping. ln de file PL,a'ATS kan het
aantal overnachtingen met de rekenkundige formule
loyernachlingenl = [vertrokken] - [aankomst];

worden ingevoerd. Het programma houdt ook rekening met schrikkeljaren
(m.u.v. de datum 29.2.1900).

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle mogelijke koppelingen tussen
gegevenstypen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de volgende afkortingen:
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: tekstveld

N : numeriek veld
L : lang-numeriek
F : decimale waarde (floating point)
G : geld-veid (Hfl, cent)
D : datum-veld (01/01/00 -31112/99)
U kunt werken met vier rekenkundige operatoren: +, -, -, / en het is-geliik

teken =.
Een liggend streepje in een tabel geeft aan dat de koppeling niet mogelijk
is. In dat geval wordt het gegevenstype van het eerste gegeven overgenomen.
ln andere gevallen ontstaat het gegevenstype dat in de tabel op het snijpunt
van beide oorspronkelijke typen is aangegeven.
Voorbeeld van uitzonderingen:

"Datum

.

getal" is zinloos; de datum blijft onveranderd. 3

/0

heeft

3

als

uitkomst, waarbij dan de foutmelding:

"0eling d00r nul tildens uitvoering van de berelening!"
verschijnt. De uitkomst van de berekening is dan zeker fout.
Als in een berekening een datum-veld staat met de inhoud "00/00/00", dan
verschrlnt de foutmeldrng:
"onoed0linieerde waarde liidens uityoering van de berGkening!"

a) koppelingsmogelijkheden via "=":

T
N

L
F

G
D

TNLFGD
TTTTTT
NNNNN LLLLL.
FFFFFGGGGG D----D
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Opmerking bij de tabel
Uit de tabel kan bijvoorbeeld worden afgelezen: het uitkomsttype van tekst
= numerieke waarde is weer tekst.
Voorbeeld: Stel dat lNaam] van het type tekst is en [hoeveelheid] van het
type numeriek en dat de hoeveelheid de waarde 15 heeft. Dan heeft de
berekening
Inaam] = [hoeveelheid]
de tekst "15" als gevolg, die als tekenreeks in "naam" wordt opgeslagen.
Als een numeriek veld wordt gekoppeld aan een decimaal veld, dan valt het
deel achter de komma weg. De berekening

lhoeveelheidl = 3.18;
geeft voor lhoeveelheid] de waarde 3.

b) optellen:

T
N

L
F

u
D

TNLFGD
TTTTTT
TNLFGT L L FG

-

TFFFFTGGFG.
TDDD-D

Opmerking bij optellen:
Het optellen van twee tekenreeksen wordt "concatenatie" genoemd. Als bij
de berekening
[naamsleutel] = [achternaam]

+", " + [voornaam];

in het veld "voornaam" de lekst "Carla" en in het veld "achternaam" de tekst

"Bongers" werd opgeslagen, leidt de optelling van beide velden tot de
tekenreeks "Bongers, Carla".
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Als u bijvoorbeeld een geldveld bij een tekstveld laat optellen, dan ontstaat
ook hier een aaneenrijging van tekenreeksen, nadat het type van het geldveld
js omgezet in een tekenveld.
Voorbeeld:

lprijsl = "HFL " + [eindbedrag];
Als [prijs] een tekstveld is, en [eindbedrag] de waarde 33,85 bevat, dan wordt
voor [prijs] de tekst "HFL 33,85" ingevuld.
Nog een opmerking bij het optellen van datumvelden:
"Datumveld + numeriek veld" geeft weer een datumveld, waarvan de inhoud
is opgehoogd met het aantal dagen dat door de numerieke waarde wordt
aangegeven. De berekening

'l4;
[vertrek] = laankomst] +

geett voor [vertrek] de waarde "1O1O7187" als [aankomst] de waarde

"26106187" had
Als u in een datumveld de maand ol het jaar wilt wijzigen, dan kunt u bijvoorbeeld
onderstaande formule gebruiken:
"Garantie tot" = [aankoopdatum] + 00/06/00;

Het datumveld "Garantie tot" wordt dan vanal de [aankoopdatum] met 6
maanden verhoogd (DD/MM/JJ).

c) aftrekken:

T
N

L
F

G
D

TNLFGD
TTTTTT
TNLFGTLLFGTFFFFTGGFG.
TDDD-D
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Opmerking bii aftrekken:
Voor aftrekken geldt heEelfde als voor optellen, met uiEondering van tekenreeksen. De berekening
[produktnaam] = "lBM compatibele PC" - "compatibele";

geeft in het veld "produktnaam" de tekst "lBM PC", omdat de tekst "compatibele" uit de tweede operand ook ln de eerste aanwezig was. Alleen de
eerste tekenreeks die wordt gevonden, wordt afgetrokken, dit in tegenstelling
tot het delen van tekenreeksen.

d) vermenigvuldigen:

T
N

L
F

lf

TNLFGD
-TT..
TNLFG
TLLFG
. FFFF
-GGFG

D

Opmerking bij vermenigvuldigen:

Als geldbedragen worden vermenigvuldigd, verkrijgt men een nieuw geldbedrag. Strikt genomen zou men een bedrag in het kwadraat krijgen, dus

HFL3'HFL2:HFL'6
Dit resultaat wordt echter als HFL 6 behandeld (zie ook delen), omdat de
munteenheid van het bedrag niet in het masker verschijnt.
Als men een getal met een tekenreeks vermenigvuldigt, verkrijgt men een
veelvoud van de tekenreeks. De lormule
.
ltekstveld] = 3 "hallo";
heeft "hallohallohallo" als resultaal.
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d) delen

TNLFGD
T
N
L
F

NL FG

LL FG
FF FF
GG FF

D

Opmerkingen bij delen:
Delen van tekenreeksen

Bij tekstvelden leidt delen tot vervanging van lekenreeksen. Tekens in een
bepaalde reeks kunnen door andere tekens worden vervangen. Daarvoor wordt
als deler een tekenreeks opgegeven waarin het is-gelijk teken (=) staat. De
tekens links van het is-gelijk teken worden vervangen door de tekens rechts
daarvan. De te vervangen tekens mogen meermaals voorkomen.
Voorbeeld: ln een tekenreeks met een kenmerknaam [naam] moeten eerst
alle trema's worden vervangen (a door ae enz.). Die berekening bestaat uit
drie afzonderlijke berekeningen en zou als volgt kunnen luiden:
Inaam] = [naam]
lnaaml = [naam]
Inaam] - [naam]

"a=ae;
"o=oe,
"Ll-ue

i

Delen van geldvelden

De bovenstaande tabel geeft aan dat het delen van twee geldvelden tot een
decimaalveld leidt. Dit is logisch, omdat door het delen de notatie van de
munteenheid (HFL, Dl\4 e.d.) verdwijnt. Als in [geld1]de waarde "HFL 4,50"
en in [geld2] de waarde "HFL 2,00" staat, dan leidt de berekening
[decimaal] =

lgeldl]i

[geld2]l

tot de uitkomst "2,25", omdat
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5.4.7. Rekenen voor gevorderden
5.4.7.1. Tekenconstanten
Voor het weergeven van tekenreeksen bestaat keuze uit:

"tekenreeks" of
'tekenreeks' of
'tekenreekS

Op deze wijze is het ook mogelijk een tekenreeks te definieren waarin een
apostrof voorkomt.
Voorbeelden:
'Evelyn "Champagne" King'

"lt's ADIMENS"

5.4.7.2. De operator ":"
Tekenreeksen kunnen links- ol rechtsaansluitend (negatief resp. positiet tekenl
worden gelormatteerd met behulp van de operator ":" (gelilkaan hetformatteren
bij het samenvoegen). Ook kunnen opvultekens worden gebruikt als de actuele
lengte kleiner is dan de gewenste lengte.
Voorbeelden:

a) linksaansluitende lormattering
"Hallo":-10 + "xfz"
heeft als resultaat
Hallo ry2" (viif spaties lussen "Hallo"
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b) rechtsaansluitende formattering
"13,85":8:',.',
heeft als resultaat

"-'-13,85"

c) Combinatie van lormattering, vervanging en optelling
U wilt een sleutelveld van het teksttype aanmaken uit een combinatie van

3 niet-sleutelvelden. Daarbij mogen echter alleen de eerste l2 tekens

van

de niet-sleutelvelden worden gebruikt. Als een deel-sleutel korter dan 1 2 tekens
is, dan moeten de ontbrekende tekens met een "." worden opgevuld. Eventuele
spaties in deel-sleutels moeten v66r het samenvoegen worden gewist.
Deze combinatiesleutel moet onder de naam lcatl cat2prog] worden opgeslagen. De 3 niet-sleutelvelden moeten onder de kenmerknamen [categoriel],
lcategorie2] en [programmanaam] worden opgeslagen (vergelijkbaar voorbeeld als bij het SW-infosysteem, zie SWDAT).
De formule

lcatl cat2progl = ([categoriel]

I":"): -12.'.'+

([categorie2] I" ="): -12 :'.'+
(lprogrammanaam] / " -"): -12:'.';

lost het bovengenoemde probleem op. De spaties (blanks) van het kenmerkveld

lcategoriel ] worden door de operator Vervangen ("/") verwijderd (het teken
voor de "=" is een spatie, na de "-" de lege tekenreeks). Het resuftaat van
de bewerking wordt door de dubbele punt (":") linksaansluitend op 12 tekens
gebracht. Eventueel resterende tekenposities worden opgevuld met een punt
(.), tot de gewenste lengte van de reeks is bereikt.
Voor de andere kenmerkvelden geldt hetzelfde. De resulterende tekenreeksen
worden vervolgens via de operator "+" samengevoegd (een bewerking die
ook wel concatenatie wordt genoemd).
Een voorbeeld maakt een en ander duidelijker. De velden hebben de volgende
inhoud:

:

lcategoriel I "database"i
[categoriel ] = "algemeen",
lProgrammanaaml = "ADIMENS ST"l
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Na het uitvoeren van de rekendefinitie ziet de combinatiesleutel er als volgt
uit:
[cat1 cat2progl = "Database...algemeen...ADl[/ENSST..."i

5.4.7.3. SYSDATE en SYSTIME (DATE en TIME)
ln berekeningen kunnen twee voorgeprogrammeerde systeemvariabelen (in
hooldletters of kleine letters) worden gebruikt:
ISYSDATEI levert de huidige datum,
ISYSTIMEI levert de juiste tijd in het formaat HH:MM:SS.
SYSDATE kan in datum- of tekenreeksvelden worden opgeslagen. SYSTIIVIE

kan alleen aan tekenvelden worden gegeven, omdat lNlT geen afzonderlijk
type tijdveld kent. Tegelijkertijd kunnen ook de variabelen [DATE] en [TIME]
worden gebruikt. Als ai een kenmerkveld met bijvoorbeeld de naam IDATE]
bestaat, dan wordt dit kenmerkveld gebruikt en niet het voorgedelinieerde
tDArEl.

5.4.7.4. Beperkingen van de rekenmodule
De rekenmodule bestaat uit een compiler (vertaler) en een interpreter. De
compiler wordt geactiveerd als een rekendefinitie wordt opgesteld en op OK
wordt geklikt of als een rekenprogramma wordt geladen.

De interpreter wordt actief als de gedefinieerde berekening moet worden
uitgevoerd, dus bijvoorbeeld als "Rekenen" in een masker wordt geactiveerd.

a) Programma-code
De vertaler van de rekendefinitie zet elk kenmerk en elke handeling om in
een code (haakjes worden niet omgezet). De berekening

lhoeveelheidl = 5 (laantal] + 10);
wordt omgezet in

6 opdrachten (5 achter het is-gelijk teken en

.1

voor dat

teken zelf).
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Het maximale aantal opdrachten voor een berekening is 200. Dit aantal

zo hoog dat het zelden te wejnig zal zijn. Mocht een

is

rekenprogramma
desondanks te lang worden, dan verschilnt de volgende foutmelding:
"Program counter overflowl Berekening te langl"
b) Stack voor numerieke constanten en variabelen
De vertaler herkent alle numerieke constanten uit de tekst van een rekendefinitie

en slaat deze tijdelijk in een stack op. De tussentijdse resultaten (vooral als
haakjes zijn gebruikt) worden tijdens het uitvoeren van een rekenprogramma
eveneens in de stack opgeslagen. ln de stack kunnen maximaal '100 gegevens
worden opgeslagen.
ln het bovenstaand voorbeeld moeten 5 gegevens in de stack worden

opgeslagen:

2 voor de beide constanten tijdens het

doorzoeken van de

tekenreeks (tijdens de omzefting)en 3 laad-opdrachten (tijdens de interpretatie).

Alleen bij erg lange rekendefinities onstaat overflow in de interne stack. ln
dat geval verschijnt de volgende foutmelding:

"Stack pointer overflow! Berekening te complexl"
c) Stack voor constanten en variabelen in tekenreeksen

Tekenreeksconstanten in een rekendelinitie vergen (tijdens de omzetting) in
de stack een aantal tekens, dat overeenkomt met hun daadwerkelijke lengte.
Bij het interpreteren worden voor elke tekenreeksconstante en -variabele 80
tekens in de stack gereserveerd.

Alle tekenreeksen mogen samen niet meer dan 1000 tekens lang zijn. Als
dit aantal groter

as,

verschijnt de foutmelding:

"String stack pointer overflow! Te veel tekenreeksen in rekendelinitie!"
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U kunt het beste experimenteren met de file PL,AqTS uit de database CAMPING.
Delinieer verschillende berekeningen, voer rechts naast het is-gelijk teken in

de velden informatae in en klik op REKENEN in een masker. Dit kunt

u

bijvoorbeeld doen via de optie "Data invoeren...".

5.4.7.5. Veranderen van gegevenstypen
Met de rekenmodule kunt u tijdens een berekening verschillende gegevenstypen veranderen. Bij het koppelen van twee gegevenstypen, neemt het
kenmerkveld met het zwakkere type het type aan van het kenmerkveld mel
het sterkere gegevenstype (zie onderstaand overzicht). Als bijvoorbeeld een
getal wordt gekoppeld aan een decimaal getal, wordt het getal eerst omgezet
in een decimaal getal. Vervolgens worden de twee getallen aan elkaar
gekoppeld. Het resultaat wordt verder behandeld als een decimaal getal.
Hierdoor is het ook mogelijk getalvelden te veranderen in tekenreeksen en
hierin vervolgens bewerkingen uit te voeren die voor tekenreeksen bestemd
zijn. Via de berekening
[naam]

=20+"artikel";

wordt het getal 20 veranderd in een tekenreeks. Vervolgens wordt de tekenreekshandeling "+" (concalenalie) uitgevoerd en wordt het resultaat opgeslagen in het tekstveld "naam". Dit veld "naam" bevat dan de tekenreeks
"20 artikel".
Bij de type-veranderingen is de hierarchie van de gegevenstypen belangrijk.
ln de onderstaande tabel staat het sterkste gegevenstype bovenaan, de zwakste
onderaan.
Sterk:

T:

tekstveld

D: datumveld

F:

u:
L:
Zwak:

N:

decimaal veld
geldveld
lang-numeriekveld
numeriek veld
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Met behulp van het neutrale element oplellen of vermenigvuldigen, kunt u
het gegevenstype veranderen, zonder de waarde te veranderen. De neutrale
elementen zijn:
Optellen/aftrekken:
tekstueld

datumveld
decimaal veld
geldveld
L: lang-numeriek veld
N: numeriek veld
F:

00/00/00 (alleen theoretisch; niet
toegestaan)
0.0
0,00
0 (als kenmerkveld) ol 00000 als constante
U

Vermenigvuldigen/delen:

T:

tekstveld

D: datumveld

-'ioestaat niet)

decimaal veld
G: geldveld
L: lang-numeriek veld

1.0
1,00
1 (als kenmerkveld) of 00001 als

F:

constante

N: numeriek veld

1

Bij de onderstaande voorbeelden, kunnen de gegevenstypen van de kenmerknamen uit hun betekenis worden afgeleid:
De berekening

ltekstveldl = (flang numeriekl + 0,00) + "DM";
verandert eerst het type lang numeriek in een geldveld. De waarde van het
veld verande( hierbij niet. Vervolgens wordt de tekenconstante "DM" erbij
opgeteld. Als het veld lang-getall een inhoud heeft van 1 2345, is de tekenreeks
"12345,00 DM" het resultaat. Deze reeks wordl in het tekstveld opgeslagen.
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De tierekening

ltakstveldl = "$" + (([geldveld] +"") : 10 : '.');

zet het geldveld om in een tekenreeks, zonder de inhoud le veranderen. De
tekenreeks wordt met de ":" operator over 10 posities rechts aangesloten
en aangevuld met sterreties (.). Vervolgens wordt aan het begin \an een
tekenreeks een dollarteken ingevoegd. Bii een getdinhoud \an 1.385,98 wordt
de tekenreeks

"$ *1.385,98"
in het tiksvetd opgestagen.
U kunt uiteraard ook zell voorbeelden opstellen en hiermee experimenteren.
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5.5. Het Switches-menu
Het Switches-menu bevat inlormatie over de huidige toestand van het systeem.

y'

loon als
Toon

lijst

als nasker

y' 0plopend sorteren

Sequentieel sorteren
f,flopend sorteren
Doorlopende tekst
Eevonden records
0p prikbord overnenen

Afbeelding: Switches-menu

5.5.1. Toon als

lijst

Als deze switch actief is, worden door het kiezen van de optie "Data tonen"
de records van een file of van het prikbord als lijst in een venster weergegeven
(5.2.7.). Bovendien worden deze of geselecteerde records als lijst via de printer
afgedrukt (5.9.3.) of naar diskette weggeschreven (5.9.4.).
Als de switch "Toon als lijst" is geactiveerd, is de switch "Toon als masker"
geblokkeerd.

5.5.2. Toon als masker
Als deze switch is geactiveerd, worden door het kiezen van de optie "Data
tonen" de records van een file of van het prikbord weergegeven als masker
(dialoogbox) {5.2.7.). Bovendien worden de records van een file, van het prikbord
of geselecteerde records eveneens als masker afgedrukt via de printer (5.9.3.)
ol weggeschreven naar diskette (5.9.4.).
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Als deze switch is geactiveerd, is de switch "Toon als lijsf , geblokkeerd.

5.5.3. Oplopend sorteren
Als deTe switch is geactiveerd, worden door het kiezen van de oplie ,,Data
tonen" de records van een lile of van het prikbord weergegeven in oplopende
volgorde op basis van de huidige sleutel (5.2.7.). De2elfde volgorde wordt
gehanteerd voor records van een file of van het prikbord, die vra de printer

worden afgedrukt (5.9.3.) of naar diskette worden geschreven (5.9.4.) en tevens
voor de weergave bij Samenvoegen (5.9.6.) en Exporteren (5.9.8.).
De volgorde wordt eveneens gehandhaafd bij de opties "Data wissen..." (S.2.4.),
"wijzigen..." (5.2.5.), "zoeken..." (5.2.6.) en "globaal wijzigen" (5.2.8.).

Deze switch blokkeert de switches "Sequentieel sorteren" en "Aflopend
sorteren".

ln de inloregel van de Desktop wordt de huidige sleutel getoond, als deze
tot nu toe nog niet actiel was (zie 5.5.4.).

5.5.4. Sequentieel sorteren
Als deze switch is geactiveerd, worden door het kiezen van de optie "Data
tonen" de records van een file of van het prikbord in sequentiele volgorde
weergegeven. Dit is de volgorde van invoer, dus de fysieke ordening binnen
de RECJile. Dezellde volgorde wordt gehanteerd voor records van een lile
of van het prikbord, die via de printer worden afgedrukt {5.9.3.) ol naar diskette
worden geschreven (5.9.4.) en tevens voor de weergave bij Samenvoegen
(5.9.6.) en Exporteren (5.9.8.).
De volgorde wordt tevens gehanteerd bij de functies "globaal wijzigen" (5.2.8.)
en "Aflopend sorteren".
Deze switch schakelt de switches "Oplopend sorteren" en "AIlopend sorteren"
uit.
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De huidige sleutel in de inforegel van de Desktop verdwijnt, zodat alleen de
huidige file wordt getoond. Bovendien zijn de opties "Data wissen...", "wijzigen..." en "zoeken..." in de file niet actief, omdat geen sleutel aanwezig is
waarnaar kan worden gezocht. Ook de opties "Volgende sleutel" en "Nieuwe
sleutel" zijn niet actief.

5.5.5. Allopend sorteren
Als deze switch is geactiveerd, worden door het kiezen van de optie "Dala
tonen" de records van een file of van het prikbord in allopende volgorde naar
de huidige sleulel weergegeven (5.2.7.). Dit geldt ook voor de records van
een file of van het prikbord, die op de printer (5.9.3.) ol op de diskette (5.9.4.)
worden weergegeven, en voor de weergave bij Samenvoegen en bij Exporteren
(5.e.8.).

Met deze volgorde wordt ook rekening gehouden bij de functies "Data wissen..."
(5.2.4.), "wiizigen.. " (5.2.5.), "zoeken..." (5.2.6.) en "globaal wijzigen" (5.2.8.).

Deze switch schakelt de switches "Oplopend sorteren" en "Sequentieel
sorteren" uit.
ln de inforegel van de Desktop wordt de huidige sleutel getoond, als deze
van tot nu toe nog niet actiel was (zie 5.5.4.).

5.5.6. Doorlopende tekst
Als deze switch is geactiveerd, worden bij de weergave als lijst op het
beeldscherm, printer en diskette, groolvelden achter elkaar weergegeven.
De verschillende groot-velden worden door een spatie van elkaar gescheiden.

Als de schakelaar niet actiel is, worden de groot-velden behandeld als
afzonderlijke velden.

5.5.7. Gevonden records
Als deze switch is geactiveerd, worden na het gebruik van de optie "zoeken..."
het aantal gevonden records getoond (zie ook 5.2.6.).
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Tijdens het tellen van de records verschijnt een dialoogbox, waarin wordt
aangegeven hoeveel records er tot dan toe zijn geteld. Door op de toets [Esc]
te drukken, kunt u het tellen voortijdig onderbreken.

5.5.8. Op prikbord overnemen
Als deze switch is geactiveerd, worden de adressen van de records die tijdens
het zoeken zijn gevonden, op het prikbord overgenomen (5.2.6.).

Tijdens het overnemen van de records verschijnt een dialoogbox, waarin wordt
weergegeven hoeveel records tot dan toe zijn overgenomen. Door de op de
toets IEsc] te drukken, kunt u hel overnemen voortiidig onderbreken,

5.5.9. Help
Als deze switch is geactiveerd, verschijnt steeds voordat u een andere optie
kiest een korte helptekst. Deze tekst verschijnt ook als u een dubbele klik
geeft op een ikoon.

Door op de toets [Help] te drukken, kunt u di: Help-switch activeren ol

deactiveren.
AIs de helptekst op het scherm verschijnt, kunt u de betreffende functie laten
uitvoeren door op OK te klikken. Als u op ANNULEREN klikt, wordt de functie
niel uitgevoerd.

Tip
U kunt de standen van alle switches in de file EXEC.INF via de functie "Desktop
opslaan" van het Optie-menu permanent opslaan. Als u dit doet, ztjn deze

standen direkt beschikbaar als u EXEC opnieuw opstart.
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5.6. Het Optie-menu
Het Optie-menu bevat de volgende opties:

Uolgende
Uolgende

file

sleutel
llieure sleutel
Kennerken seleEteren
Uolgorde xijzigen

Ueldlengte xijzigen
Db-opzet Iaden
Db-opzet opslaan

File info
Database

info

Desktop opslaan

Printer instellen
Paoina-lauout
Af

beelding: Optie-menu

5.6.1. Volgende file
De volgorde van de volgende file wordt omgezet in oplopende volgorde. Het
prikbord wordt beschouwd als een extra file, die steeds achter de laatste
logische file verschijnt. Als u deze optie kiest terwijl de laatste file geactiveerd
is, activeert u de eerste file.

5.6.2. Volgende sleutel
De volgorde van het volgende sleutelveld van de actieve file wordt omgezet
in oplopende volgorde. Als het laatste sleutelveld is bereikt, wordt de eerste
Iile geactiveerd. Een sleutelveld geeft aan op basis van welk kenmerkveld
oplopend ol aflopend moet worden gesorteerd.
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5.6.3. Nieuwe sleutel
Via het beeldschermmasker van de actieve file kunt u een nieuwe sleutel
kiezen uit het palet met alle sleutels van de betreftende file. Alle nietsleutelvelden worden lichter (DISABLED) weergegeven.

5.6.4. Kenmerken selecteren
Uit de aanwezige kenmerken van de actieve file kunt u een aantal kenmerken

kiezen. Hierbij wordt nagegaan ol vervolgens een invoer- of weergavehandeling plaatsvindt. Gekozen kenmerkvelden {SELECTED) worden in om-

gekeerde video weergegeven.
Door op de knop ALLE te klikken, kiest u alle kenmerkvelden. Als u op GEEN
klikt, worden alle kenmerkvelden gewist.

a) lnvoeren
Als u nieuwe records invoert, worden alle gekozen kenmerkvelden gewist.
De niet-gekozen kenmerken worden niet gewist na invoer van hel eersle record.

Hierdoor is het mogelijk een kenmerkveld te reserveren dat bij nieuwe invoer
mag worden gewist.
Als u bijvoorbeeld adressen invoert, waarbij u meerdere personen uit dezellde
plaats invoegt, kan de plaats bij de eerste invoer worden ingevoegd. De plaats
blijft dan gehandhaald bij het invoeren van de volgende personen.

Let op!
Deze methode gaat alleen op als u het invoeren in 66n keer afwerkt. Als
u de handeling tussendoor afbreekt en de optie "Dala invoeren..." opnieuw
kiest, wordt gewerkt met een maskers met lege waarden.

Tip
Als alternatief kunt u bil een rekendefinitie ook tekst als constante invoeren
([betaaldatum] = "30 dagen na rekeningdatum").
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b) Weergave
Zoals ook het geval rs In de database-handeling PROJECTIE, worden alle
gekozen kenmerken weergegeven. In de Iuncties "Data tonen", "lmporteren",
"Exporteren" en bij output naar pranter of diskette wordt rekening gehouden
met het aantal gekozen kenmerken.

5.6.5. Volgorde wijzigen
Als u in een bepaalde volgorde op de kenmerkvelden klikt, kunt u de volgorde
veranderen waarop deze worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld eerst het
derde kenmerkveld wilt laten weergeven en verder de volgorde wilt handhaven,

klik dan eerst met de muis op het derde kenmerkveld. Voor het weergeven
van de overige kenmerkvelden, hoeft u alleen op OK te klikken.

Door op de knop HERSTARTEN te klikken, kunt u de oorspronkelijke volgorde
weer activeren. De volgorde van de weergave komt dan weer overeen met
het masker van een lile {begininstelling).
Bij de functies "Data lonen", "lmporteren", "Exporteren" en bij output naar
printer ol diskette wordt rekening gehouden met de volgorde van de kenmerkvelden.

5.6.6. Veldlengte wiizigen
Voor de weergave kan de veldlengte van kenmerkvelden worden gewijzigd,
Hiertoe worden de beeldschermmaskers van de huidige file getoond. In de
kenmerkvelden worden de huidige veldlengten getoond. Voor het wijzigen
van de veldlengte van een kenmerk plaatst u de cursor op dit veld en geeft
u de nieuwe lengte aan. Als u de in de inforegel van de Desktop getoonde
totale lengte wilt activeren, klik dan met de muts op de kenmerknaam waarvan
u de veldlengte werd veranderd.
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Tip
Als records worden afgedrukt of op diskette worden opgeslagen, dan wordt
de totale lengte afgetrokken van de lengte die in de box voor de printerinstelling werd opgegeven onder "kolom"!
U kunt de veldlengte ook groter maken dan de huidige lengte. Hierdoor worden

de kenmerkvelden die als opschrift verschijnen, onverkort weergegeven, ook
als de kenmerknaam langer is dan het kenmerkveld.

5.6.7. Db-opzet laden
U kunt de instellingen van de opties "Kenmerken selecteren", "Volgorde
wijzigen" en "Veldlengte wijzigen" met de extensie ITM als ASCII{ile opslaan.

5.6.8. Db-opzet opslaan
U kunt de

instellingen van de opties "Kenmerken selecteren", "Volgorde
wijzigen" en "Veldlengte wijzigen" met de extensie ITM als ASCI|-tile laden.

5.6.9. File info
lnlormatie over de actieve file wordt in een dialoogbox getoond. Deze inlormatie
omvat onder meer:

-

file-naam
aanlal kenmerken
maximale record-grootte in bytes
aanlal pagina's van het invoerformulier
aantal records
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Als het prikbord de actieve lile is en nog geen records bevat, wordt in plaats
van het aantal records de capaciteit van het prikbord getoond! De capaciteit
kan in de file EXEC.INF worden gewijzagd (zie appendix).

5.6.10. Database inlo
ln een venster wordt in procenten aangegeven hoeveel ruimte van de gegevens-

file (..BEC) en de sleutel{ile (-.lNX) al in gebruik is. Dit wordt zowel grafisch
als in getallen weergegeven. Als de 100% markering bilna wordt bereikt, moet
de gegevens- of sleutelfile worden uitgebreid. Dit doet u via de optie "Db
geheugenruimte" in de lNlT-module in het Optie-menu.

Af

beelding: Database info-venster

5.6.1 1. Desktop opslaan
Veel instellingen kunnen afzonderlijk worden bepaald en opgeslagen. Daa(oe
behoren:
de opslagcapaciteit voor database-operaties (HEAP)
posities van de Desktop-ikonen
switch "Filter activeren"
switch "Rekenen activeren"
switch-instellingen in het Switches-menu
tekengrootte in het Font-menu
printer-instellingen

-

paginajormaat
conliguratie in hel menu "Programma's".
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Deze informatie wordt met de Iile-naam "EXEC.INF" als ASC|lJile opgeslagen.
Zie de appendix voor het exacte format van de file.

5.6.1 2.

Printer instellen

Er verschijnt een dialoogbox waarin u de verschillende instellingen voor de
printer kunt vastleggen. Gegevens worden via de parallelle interface naar de
printer gestuurd.

Pr

inter

!

Printer nodel
Regelafstand

I

Printer-poort

I

T-iEil @ [nnGre-l
TP i Ed--l Ef
lEond-ensed l [ExpanrrE dl
l-TlarTl

ITTINT-I
IrilI[ftiTl

Direct output:

E

E"*''l

Albeelding: Box voor printer-instellingen
.Stel eerst het printertype in. Kres "Andere" als geen van de printers compatibel
is qua tekenset.
Kies vervolgens het lettertype (Printer mode). Daarbij geldt:
: 10 tekens per inch (cpi)
: 1.152 tekens per inch (cpi)
Condensed :
tekens per inch (cpi)
Voor de regelalstand kunt u 1/6" ol 1/8" (inch) kiezen.

Pica
Elite
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Als printerpoort kunt u poort 1, 2, 3 ol 4 kiezen. Bij gebruik van de seriele
poort moeten de printerparameters worden ingesteld. Dit doet u met behulp
van de desk-accessoire RS232-conlig. Hoe u daarbij te werk gaat, wordt
beschreven in de ST-gebruikershandleiding.
Bil "Direct output" kunt u de gewenste stuurcodes invullen, die dan rechtstreeks
naar de printer worden gestuurd. ASCII{ekens die niet via het toetsenbord
beschikbaar zijn, kunnen als getallen tussen haakjes worden ingevoerd. Zo
kunt u bijvoorbeeld de stuurcodes "ESC W(1)" invoeren als (27)W(1).

5.6.13. Pagina-layout
Er verschijnt een dialoogbox waarmee u de pagina-layout voor de weergave
als lijst kunt instellen.

Kop L
Kop C
Kop R

ITT13ZIo-]

-s-

Kennerknareni

erbreedte

l"l-?Z16] PaDi er lenste
f,0TtTl6l ToF-narselal8l l+ l Bovennarge

Uoet L
Uoet C
Uoet R

Fonr feedr

Pap i

tCIo[+l

FIffiA
ll!.1

[-r-nl-lIf

ondernarqe
BoF-nargi
Regels/pasina

|T]F-"*l

@tllT--l

Afbeelding: lnstelling van de pagina-layout

Kop- en voetregels
De tekst voor de kopregels is ingedeeld in een linker, midden- en rechtergedeelte. Dit geldt ook voor de voetregels.
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Hier kunt u de gewenste tekst invoeren, waarbij de volgende tekens een
speciale betekenis hebben:

#

doorlopende paginanummering
^: sorteerrichting volgens het lormat DATABASE.FlLE.kenmerk

S

huidige systeemdatum

Voorbeeld:

KopL ='
Kop M = - #KopR = $
Met deze gegevens krijgt de lijst de kop:

CAMPING.PLAATS,naam -1-

10.07.87

Form leed
Als deze is ingeschakeld, wordt na de lijst het papier een pagina opgeschoven.

Als deze tijdens het samenvoegen is ingeschakeld, wordt het papier na elk
record doorgeschoven. Van deze mogelijkheid wordt gewoonlijk gebruik
gemaakt bij standaardbrieven. Bij rapporten moet de torm leed worden
uitgeschakeld.

Kenmerknamen
De switch moet in de stand

"MN" worden

gezet als de kenmerknamen moeten

worden weergegeven boven de kolommen. Onder de kenmerknamen volgt
een lege regel.
Voorbeeld:

Aanhef

voornaam
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Papierbreedte
Bij het weergeven van een lijst en bij het samenvoegen kunnen weergegeven
regels worden ingekort tot de maximale papierbreedte. Langere regels worden
aan de rechterkant afgebroken.

Papier- en paginalengte
Het aantal regels per pagina kunt u als volgt berekenen:

Regels per pagina

=

papierlengte - TOF-marge - bovenmarge
- ondermarge - BOF-marge

De papierlengte is het aantal regels, die op het output-medium beschikbaar
zijn. Op een pagina kunnen bij een regelafstand van 1/6" (inch) 72 regels
worden afgedrukt.
De TOF-marge (Top Of Form) geeft het aantal blanco regels aan tussen de
bovenkant van het papier en de eerste af te drukken regel (exclusief kopregels).

De bovenmarge geeft het aantal blanco regels aan tussen de kopregel en
de eerste tekstregel (inclusief kopregel). Als dit getal 0 is, wordt geen kopregel
afgedrukt.

De ondermarge geeft het aantal blanco regels tussen de laatste tekstregel
en de voetregel (inclusief voetregels). Als dit getal 0 is, wordt geen voetregel
afgedrukt.

De BOF-marge (Bottom Of Form) geeft het aantal blanco regels aan tussen
de laatste af te drukken regel en de papierrand (exclusief voetregels).
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5.7. Het Fonts-menu
Dit menu bevat zes switches, waarvan er nooit meer dan 66n tegelijk kan
zijn geactiveerd.

punten
, punteo
l0 punten
l5 punten
IE punten
E

Af

beelding: Fonts-menu

De switch waar een vinkje voor staat, bepaalt welke schriftgrootte wordt gebruikt
bij de eerstuolgende weergave van lijsten (zie 5.2.7.).

U heeft de keuze urt zes schriftgrootten:

9 Pu.Lt

l0

(Bo..rrt

Punkt (or9us)

l6 Punkt (Ter.t ir)
l8 Punkt lL L/2

Cicero)

20 Punkt (Text)
Afbeelding: De grootte van de schriftsoorten
De schriftsoorten zijn als volgt opgebouwd:

8 punten =
9 punten =
1 0 punten
I6 punten =
18 punten =
20 punten

:
:

6
8
8
2
6
6

x
x

6 matrix

8 matrix
x 16 matrix
x 12 matix
x 16 matrix
x 32 matrix
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Het gekozen font heeft geen invloed op output naar diskette of printer.

Als uw systeem is ultgerust met een kleurenmonitor, kan het schrift twee keer
zo groot op het scherm verschiinen. ln dat geval verdient het aanbeveling

met de kleinere fonts te werken. Daarbij moet rekening worden gehouden
met de maximale resolutie van de monitor.

Tip

I

Omdat GEM bij de lonts van en 10 punten gebruik maakt lan een ander
algoritme, verschijnt tekst van deze grootte sneller op het scherm. Vandaar
dat deze fonts de voorkeur genieten.
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5.8. Het menu Programma's
Deze optie functioneert als een shell, van waaruit men zowel de andere modules
van het database-systeem als andere programma's kan oproepen.

Iext-editor

Init

Reorg

fiditalk
DtlS Shell
Eebru

ikersprogranila

Confiquratie
Afbeelding: Programma's-menu
Als u een programma oproept, is het belangrijk te weten hoeveel geheugenruimte nog beschikbaar is. De geheugenruimte wordt aangeduid in kilobytes
en wordt rechtsonder in de Desktop na het woord MEM weergegeven.
Eerst probeert het systeem het programma als procedure aan te roepen. Dit
houdt in dat EXEC in het geheugen blijft tijdens de uitvoering van het
aangeroepen programma. Na alloop van het programma keert u terug naar

de EXEC-Desktop.
Als er onvoldoende geheugenruimte beschikbaar is, wat veelal het geval is
baj een geheugen van 512 Kb, moet een koppeling plaatsvinden. Eerst verlaat
het systeem de ExEc-module en roept dan het programma op. Na afloop
van het programma keert het systeem niet automatisch terug naar de EXECDesktop.

Als u GEM-programma's gaat aanroepen, dus applicaties met de extensie
GEN/ of APB dan worden eerst alle vensters gesloten omdat deze anders
het openen van nieuwe vensters zouden blokkeren.
Bij TOS-programma's (dus met de extensie TOS of TTP) verdwijnt de muiswijzer
van het scherm. Het beeldscherm wordt omgeschakeld naar de "tekst-mode"
en u kunt niet beschikken over vensters. Via een dialoogbox kunt u parameters
doorgeven aan TTP-programma's.
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Filter

Rekenen Sxltches

0otle

Foots

EiIl![EEl

Afbeelding: Opgeven van parameters voor een gebruikersprogramma

5.8.1. Text-editor
Via deze optie kunt u een tekstverwerkingsprogramma aanroepen. U kunt dit

gebruiken voor het opstellen van standaardbrieven (samenvoegformulieren)
en rapporten met positiecodes voor invoeging van kenmerken uit de database.

5.8.2.1nit
Door op deze optie te klikken, sluit u de huidige database en wordt de module
lNlT aangeroepen.

5.8.3. Reorg
Via deze optie roept u de reorganisatie-module op. Eerst wordt de actieve
database gesloten. Deze oplie gebruikt u als u een database wilt uitbreiden,
m.a.w. nieuwe liles of kenmerken toevoegen ol wissen. Hetzelfde geldt voor
gevallen waar kenmerken in sleutelkenmerken worden omgezet (ol omgekeerd).
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U kunt Reorg ook gebruiken voor het verwijderen van hiaten in de RECJile
(comprimeren) die zijn ontstaan als gevolg van het wissen ol wijzigen van
gegevens (zie ook REORG).

5.8.4. Aditalk
Hiermee roept u "Aditalk" aan, een interactieve taal voor het ontwikkelen van
programma's en manipuleren met gegevens. Via Ad talk kunt u zelf toepassingen ontwikkelen die op dezellde leest zijn geschoeid als EXEC. De gegevens
van dergelijke databases kunnen worden gemanipuleerd en op velerlei wijzen
worden gedvalueerd.

5.8.5. DOS She!!
Deze optie roept een DOS shell (COMMAND.PRG) op, waarmee commando's
kunnen worden uitgevoerd die deel uitmaken van het operating systeem (zoals
wissen of kopieren van files).

5.8.6. Gebruikersprogramma
l\ret deze optie kunt u een gebruikersprogramma oproepen. Op het scherm
verschijnt dan een dialoogbox voor file-keuze, met daarin alle programma's
met de extensie.PRG. Via deze optie kunt u ook programma's met de extensies
APP, TOS of TTP aanroepen. Aan deze programma's kunt u parameters
doorgeven.
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5.8.7. Configuratie
Met deze optie kunt u het directory-pad, de naam en het type van elk onder
5.8.1 t/m 5.8.5 aangegeven programma opgeven.

Tgpe

Text-editori c:\rordpl
Irit I c i\adinens\inlt,
Reorg

Itlk

DllS Shell

Af

c i\ad
c
c i \ad

,pro-.--.--.----.-----.-----..- SEll
6IP

ioens\reorg,

prg--_--_.-.ine[s\c,onnand, Drg------------

i\adliens\trlk,

TIP
T0S
T0S

beeldingr Conligureren van programma's

Als bijvoorbeeld de text-editor is opgeslagen op de disk
Iolder\WORDPLUS onder de naam WORDPLUS.PRG, dan

tn

partitie C in

iS

het volledige

directory-pad:
C\WORDPLUS\WORDPLUS.PRG
Het gaat hierbij dus om een editor onder GEI/ (type = GEM, extensie = PRG).

Het systeem kent de volgende types: GEI\4, APB TOS, of TTP Programma's
van het type GEM en APP kunnen als gelijkwaardig worden beschouwd. TOSen TTP-programma's kunnen niet onder de grafische user-interface worden
gebruikt. Aan TTP-programma's kunnen parameters worden doorgegeven.

Het opgeven van het type van het programma is niet verplicht. Als u dit
achterwege laat, leidt EXEC het type af uit de extensie van de programmanaam.
Daarbij geldt:
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de extensies PRG en APP horen bij GEM-programma's
de extensie TOS hoort bij TOS-programma's zonder parameleropgave
de extensie TTP hoort bij TOS-programma's met parameteropgave.

Het type heeft voorrang op de extensie. Hierdoor is het mogelijk het programma
COMMAND.PRG als Tos-toepassing te gebruiken, ondanks de extensie PRG.

Let op!
Als programma's via een koppeling worden aangeroepen (zie 5.8.), moeten
de resource-files van het betrelfende programma in dezelfde lolder en dezelfde
diskette zijn opgeslagen als die van EXEC.
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5.9. Functies van de Desktop
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de functies die u via ikonen op de
Desktop kunt gebruiken.

5.9.1. File-ikoon
Deze vertegenwoordigen de logische fales die met de lNlT-module werden
aangemaakt. U kunt maximaal 32 van dergelijke files in een database gebruiken
en met elkaar verbinden.
De naam van de logische file staat onder de File-ikoon. Van deze lile-naam
worden maximaal 12 tekens afgebeeld.
De actieve lile wordt altijd in omgekeerde video afgebeeld. Dit betekent dat
alle functies van de database betrekking hebben op deze file. U maakt een
file actief door er op te klikken. Door een dubbele klik opent u de file, waardoor
een venster verschilnt met de inhoud van de file (zie ook de optie "Data tonen").

5.9.2. Prullenmand-ikoon
l\4et de Prullenmand-ikoon kunt u complete files wissen (globaal wissen) dan
wel geselecteerde records uit een venster. Dit doet u door de betreffende
File-ikoon ol het record naar de prullenmand te slepen. (Zie ook de optie

"Data wissen...".)
NIet behulp van een lilterdefinitie en de optie "Filter activeren" kunt u in een
file selectief wissen. Zo zou u bijvoorbeeld in een adresJile met behulp van

de filterdefinitie
([woonplaats] = "10?")

alle personen uit Amsterdam kunnen wissen door de betreffende file naar
de prullenmand te slepen.
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5.9.3. Printer
Om de inhoud van een lile te laten afdrukken, moet de File-ikoon op de Prinlerikoon worden gesleept. Bij het afdrukken houdt het systeem rekening met
eventuele geactiveerde filter- of rekendefinities, met ingestelde kenmerkvelden,

de volgorde van output en veldlengten (zie de opties "Filter activeren" en
"Rekenen activeren"). Alhankelijk van de instellingen in het Switches-menu
worden de files als lijst dan wel als masker afgedrukt.
ln de afdruk als lijst kunt u ook kop- en voetregels, evenals paginanummers
en kenmerknamen laten opnemen. Dit realiseert u met behulp van de optie
"Pagina-layout".
Bij het afdrukken als masker verschijnt na elk record een regel met liggende
streepjes. De lengte van deze regel is afhankelijk van het aantal ingestelde
kolommen. Als het betrelfende masker niet op 66n pagina past, geeft het
systeem een form feed.

Natuurlijk kunt u ook alzonderlijke records uit een venster naar de Printerikoon slepen.
Als u een samenvoegformulier hebt ingevuld en de Samenvoegen- ikoon naar
de Printer-ikoon sleept, dan worden de samengevoegde gegevens algedrukt.
Met een dubbele klik op de Printer-ikoon activeert u de optie "Printer instellen"
(zie het Optie-menu).

5.9.4. Disk-ikoon
Als u een File-ikoon naar een Disk-ikoon sleept, worden de records naar
de diskette weggeschreven in de file die eerder via de box voor file-keuze
werd opgegeven. De records worden als ASCII{ile opgeslagen, die met elke
lekstverwerker verder kan worden bewerkl.
Als u een samenvoegformulier hebt ingevuld en de Samenvoegen- ikoon naar
de Disk-ikoon sleept, dan worden de samengevoegde gegevens op diskette
opgeslagen.

(c) ADI Software

83

(c) ATARI Corp.

ADIMENS ST

EXEC

5.9.5. Prikbord
Met behulp van het prikbord kunt u afzonderlijke records van een logische
lile tussentijds opslaan. U kunt records op drie manieren naar het prikbord
overbrengen:
a) een volledige file

Sleep de gewenste File-ikoon naar het pnkbord. Hierdoor worden de adressen

van de records vanuit de betreffende file naar het prikbord gekopieerd, in
de op dat moment geactiveerde sorteervolgorde. Als voor deze file een lilter
werd gedefinieerd en tevens de optie "Filter activeren" is ingeschakeld, dan
kunt u records selectief kopidren. Zo kunt u met behulp van het filter
(lwoonplaatsl = "35?")

zorgen dat alleen de records met de woonplaats:35.. (Utrecht) naar het
prikbord worden gekopieerd.
Tijdens het kopieren verschijnt een dialoogbox waarin u het kopieerproces
kunl volgen. Door op [Esc] te drukken, kunt u het kopieren onderbreken.
b) afzonderliJke records

ookahonderlijke records die u in het weergavevenster hebt geselecteerd
5.2.7)
naar het prikbord overbrengen. Aangezien het kopieren van aflzie
U kunt

zonderlijke records zeer snel verloopt, verschijnt hierbij geen dialoogbox.
c) via de Iunctre "zoeken..."

Als de switch "Op prikbord overnemen" is geactiveerd, kunt u de records

kopieren, die met behulp van de optie "zoeken.." werden gevonden (zie 5.2.6.J.
Daarbij verschijnt een dialoogbox waarin u het proces kunt volgen. Door op
de [Esc] te drukken, kunt u het kopieren onderbreken. Bij elk van de drie
bovenstaande manieren kan het prikbord vol raken. De standaard opslagcapacjteit is 500 records. U kunt dit aantal veranderen via het programma
EXEC,INF
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Als u de maximale opslagcapaciteit bereikt, verschijnt de waarschuwing:
"Virtuele file voll"
Het prikbord is ook vol als de balk die tijdens het kopieren in de dialoogbox
naar rechts gaat, blijft steken voordat de rechterrand is bereikt. De resterende
records worden dan niet gekopieerd.

Na het kopieren krijgt het prikbord de naam van de lile waaruit de records
alkomstig zijn. U kunt alleen records uit 6en Iile naar het prikbord kopieren.
Als er al records in het prikbord zijn opgeslagen, kunnen de onderstaande
mogelijkheden worden onderscheiden:
a) Overnemen op een leeg prikbord

Het prikbord is eerst leeg (en heeft de naam "Prikbord"). U gaat nu records
uitlile 1 naar het prikbord overbrengen. De records van file 1 worden gekopieerd
en het prikbord krijgt de naam FILE 1
.

b) Toevoegen van records uit dezellde lile

Op het prikbord bevinden zich records uit FILE 1 en u voegt nieuwe records
uit dezelfde lile toe. De nieuwe records worden achter de oude records
opgeslagen. De naam van het prikbord wordt niet gewiizigd.

Tip
Het is niet mogelijk twee identieke records (c.q. record- adressen) op het
prikbord op te slaan.
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c) Toevoegen van records uit een andere file

Op het prikbord zijn records uit FILE 1 ondergebracht. Als u records uit FILE
2 gaat toevoegen, wordt het prikbord eerst zonder voorafgaande waarschuwing
(l) leeggemaakt en wordt verder de onder a) beschreven procedure gevolgd.

U moet het prikbord zien als een virtuele file die zich in principe gedraagt
als een gewone file. Het prikbord biedt met name de volgende mogelijkheden:
Tonen als lijst en als masker

-

Gegevens versturen naar printer en diskette
Samenvoegen in samenvoegformulier
Exporteren

Selectief wijzigen
Globaal wijzigen

Deze lile gedraagt zich hezelfde als een normale fysieke file; door er een
dubbele klik op te geven, verschijnt de inhoud van het prikbord; u kunt de
inhoud exporteren door het prikbord naar de Export-ikoon te slepen, enz.
Hezelfde geldt voor geselecteerde records in het prikbord-venster. U kunt
dit venster laten verschijnen met behulp van de optie "Data tonen".

Het verschil met een fysieke Iile is dat op een prikbord alleen de adressen
van de records worden opgeslagen. Deze adressen verwijzen naar de positie
van de records in de echte files. Adressen bestaan uit het paar (bloknummer,
veldnummer) van de RECJile. Dit houdt in: als u een record aanroept dat
zich op het prikbord bevindt, wordt dit rechtstreeks gelezen, zonder gebruik
te maken van een sleutel. Dit heefl de volgende consequenties:

a) Als u een record in een fysieke (reele) file wist, wordt dit record ook

in

het prikbord gewist, omdat het record-adres niet meer bestaat.

b) Als u een record in een fysieke file zodanig wijzigt (zie 5.2.5.) dat het meer
geheugenruimte inneemt als tevoren, verschuift het fysieke adres van dit
record. Omdat dit adres vooraf niet bekend is, moet u eerst het gewijzigde
record van het prikbord verwijderen, als het eerder daarop werd opgeslagen.

Het omgekeerde geldt ook: als u wijzigingen aanbrengt aan records op
het prikbord, worden deze ook overgenomen in de fysieke lile.
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c) Als u een record in het prikbord wist, wordt het bijbehorende record in
de fysieke file niet (l) gewist. ln dit geval wordt namelijk de referentie (het

adres) uit het prikbord verwijderd, zodat het record alleen uit het prikbord
verdwijnt.
Aangezien hierbij geen gegevens verloren gaan, komt het systeem niet
met de waarschuwingsbox, die normaliter bij een wisoperatie verschijnt.
d) Aangezien het niet mogelijk is met behulp van een sleutel toegang te krijgen
tot het prikbord, kan de inhoud alleen in de volgorde van het opslaan

(oplopend dan wel aflopend gesorteerd) worden gelezen. Dit kunt u
vergelijken met een echt prikbord, dat van bovenaf of van onderal kan
worden gelezen. U kunt desgewenst de inhoud van het prikbord-venster
snel scrollen, door de scroll-balk naar de gewenste positie te slepen, waarna
het betreffende deel van het prikbord op het scherm verschijnt.

De volgende operaties hebben bij een actief en gevuld prikbord een enigszins
andere werking dan gebruikelijk:

-

Wissen

Als u records in het pnkbord-venster hebt geselecteerd, worden deze uit het
venster gewist. Werden geen records geselecteerd, dan wordt de normale
wis-procedure van de betreffende lile aangeroepen en worden de records
vla een sleutel gewist (zie 6.2.4.).

Globaal wissen

Door het prikbord naar de prullenmand te slepen, wordt de volledige inhoud
van het prikbord gewist. De records van de oorspronkelijke file blijven behouden
en het prikbord kriigt weer ziin oorspronkeliike naam.

-

Wijzigen

Geselecteerde records in het prikbord-venster kunnen worden gewijzigd.
Daarbil worden tevens de betreftende records in de fysieke lile gewijzigd.
Werden geen records geselecteerd, dan wordt de normale procedure voor
het wijzigen, dus via een sleutel, aangeroepen (zie 6.2.5.).
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Kenmerken selecteren
Volgorde wijzigen
Veldlengte wijzigen

Het prikbord heeft geen eigen record voor kenmerken, hun volgorde en
veldgrootte. Dit record wordt uit de betreffende file opgehaald. Als u bijvoorbeeld
de veldlengte van de file ADBESSEN wijzigt en vervolgens het prikbordvenster
met records uit die file opent, dan wordt automatisch de nieuwe veldlengte
aangehouden. Hetzelfde geldt als u de gegevens naar printer of diskette stuurt.
Een mogelijke toepassing van het prikbord is bijvoorbeeld het bijeenbrengen
van adressen om deze via het prikbord samen te voegen (voor mailings of
adresetiketten). Daardoor voorkomt u dat u een filter moet definieren voor
een beperkt aantal of moeilijk te definidren records.

Een andere belangrijke toepassing is het op het prikbord overnemen van
records met behulp van de optie "Data zoeken..." en de switch "Op prikbord
overnemen". Als u bijvoorbeeld in een databank met uw geluidscassettes (zie
AVB) alle iitels van Elton John in een lijst wilt afdrukken, dan kunt u deze
met behulpvan de optie "Data zoeken..." naar het prikbord kopieren. Vervolgens

sleept u de Prikbord-ikoon naar de Printer-ikoon. Via een filter zou u deze
titels nog verder kunnen beperken, bilvoorbeeld tot alle nummers die na
03.0'1.80. werden opgenomen.
Daartoe zou u het filter: ((Recorded) > 03/01/80)

delini6ren en bij het zoeken de optie "Filter activeren" gebruiken. Dit is een
snel werkend filter, aangezien hetzoeken via de sleutel plaatsvindt. Als alternatief
zou u het filter
((Key for artist) = "Elton John") en {(Recorded) > 03/01/80)

kunnen definieren en daarna de file AUDIO naar het prikbord slepen. Als de
file omvangrijk is (meerdere duizenden records), dan zouden wachttijden tot
minuten kunnen opiopen, omdat het programma alle records moet doorlopen.
ln het eerste geval is het systeem al na enkele seconden klaar.

(c) ADI Software

88

(c) ATARI Corp.

ADIMENS ST

5.9.6. Samenvoegen
De functie "Samenvoegen" in het Engels "Mail-merging" genoemd, gebruikt

u voor het opstellen van gepersonaliseerde brieven. Bij dergelijke brieven
voorziet u de standaardtekst met variabelen die bij het samenvoegen met
gegevens uit de database worden ingevuld. Door een standaard, "onpersoonlijk", samenvoegformulier samen te voegen met 20 adressen uit de database
ontstaan dan 20 gepersonaliseerde brieven die in serie worden geproduceerd.
ln het volgende voorbeeld wordtgebruik gemaaktvan een eenvoudige database
die uit drie logische files bestaat (ARTIKEL, LEVERANCIEBS en LEVERTNG).

o
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Afbeelding: Relaties in de database
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De liles bevatten de volgende waarden:
ARTIKEL:

artikelnaam

kleur

,1

verf

blauw

2
3

kwast
kwast

groen
groen

artikelnr.

LEVERANCIERS:

leveranciersnaam

adres

status

1

de Graaf

2

Bekkers

Delft
Venlo

20

leveranciersnr.

LEVERING:

leveranciersnr.

t'4:re'
,l

300
400

1
1

2

10

2
2

200

Albeelding: Waarden van de database

Duidelijk zichtbaar hier zijn de verbindingen tussen ARTlKEl.artikelnummer
en LEVERlNG.artikelnummer, en omgekeerd. Ook zijn er verbindingen tussen
LEVERANClERS.leveranciersnummer en LEVERlNG.leveringsnummer, en omgekeerd.

5.9.6.1. Syntax bij samenvoegformulieren
ln samenvoeglormulieren moet een bepaalde syntax worden gebruikt, die bij
het lezen van het formulier wordt gecontroleerd. De syntax werd bewust

eenvoudig gehouden, maar biedt toch krachtige mogelijkheden. Zo kan
bijvoorbeeld de ontbrekende Join-operator, die in relationele databases bestaat
(gerelateerde files), via het samenvoegen worden algebeeld. Onderstaande
afbeelding toont, volledigheadshalve, het syntax-diagram van het samenvoegIormulier. Dit diagram vertoont enige overeenkomsten met de syntaxstructuur
van talen als "Pascal" en "C".
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Afbeelding: Syntax-schema \an een samenvoegformulier
Voor lezers die niet zo goed op de hoogte zijn met syntaxschema's wordt
hieronder aan de hand \an een voorbeeld uitleg gegeven.
Een samenvoeglormulier eindigt steeds met een EOF (end of file).
De gebruikte tekens zijn willekeurige tekens van de ASCII- karakterset,
m.u.v. "#".
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ldentificators mogen in hoofdletters of kleine lefters worden ingetikt. Kleine
letters worden namelijk automatisch omgezet in hoofdletters.
Het teken "#" wordt gebruikt als scheidingsteken tussen recordkenmerken.
ln een tekst kunt u dus elk willekeurig teken, behalve "#" gebruiken. Het

teken "#" kan gevolgd worden door "%". Als in een samenvoegformulier

bijvoorbeeld de expressie
#kleur# staat, worden tijdens het samenvoegen van gegevens uit databases
de actuele waarden van de records ingevuld; voor de drie records van de
file ARTIKEL is het resultaat:

blauw
groen
groen

Als een kenmerk wordt voorafgegaan door het teken "7o", wordt de regel
waarin dit kenmerk staat alleen weergegeven als de inhoud van het kenmerk
niet leeg is en geen Iormat (zie hieronder) werd aangegeven. Dit voorkomt
dat bilvoorbeeld bij adresetiketten lege regels worden afgedrukt.
Voorbeeld uit een adresJile lzie ook SWDAT):
#naam#
#o/onaaml #

#straat#
#plaats#

Als het kenmerk #naam1# leeg is, worden drie regels weergegeven, anders
vier. Bijvoorbeeld:
Klaassen Elektronica B.V
Dhr. Klaassen
Bosplaat 67
5522 AK Hengelo
Van Dongen B.V

Provincialeweg 1 30
1 234 CD Sliedrecht

ln het record werd voor f#naaml # geen waarde opgegeven. De %-operator
is dus zeer geschikt voor het maken van adresetiketten. Kenmerken worden
dus altijd opgehaald uit de actuele file, totdat een verbinding naar een andere
file optreedt. U kunt kenmerken als naam of nummer opgeven.
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Als #naam# het eerste kenmerk in een file is, zijn

#naam#
en

#1#
identiek. Er zijn twee redenen naast kenmerken ook getallen op te nemen.
ln de eerste plaats is een samenvoegformulier met getallen niet afhankelijk
van kenmerknamen. Dit houdt in dat een samenvoegformulier niet opnieuw
hoeft te worden opgesteld als een kenmerk wordt gewijzigd van #naam# in
#naam1#. Bovendien is het bij de definitie van een database toegestaan dat
meerdere kenmerken dezelfde naam hebben. ln dat geval kunnen de kenmerken alleen aan de hand van het nummer van elkaar worden onderscheiden.
Als een file groot-velden bevat, kunnen de afzonderlijke velden metextra haakjes

van elkaar worden onderscheiden.
Voorbeeld:
lnel.(1 )# ,ttel.(2)#

Als u de extra haakjes weglaat, wordt alleen het eerste kenmerk benut.
Achter een kenmerk kunt u een format opgeven; kenmerk en format scheidt
u met behulp van een dubbele punt.
Voorbeeld:
#woonplaats:50#

llwoonplaats:-20#
Als het tormat positief is, wordt het kenmerk rechtsaansluitend gepositioneerd,
bij een negatief format gebeurt dat linksaansluitend. Dit is een mengvorm van
de formatregels uit de programmeertalen "Pascal" en "C". Ais de actuele

lengte van een kenmerk groter is dan de in het lormat opgegeven lengte,
dan valt een deel van de veldinhoud weg. Bij een positief {ormat valt links
een deel weg en bij een negatief format rechts. Op die wijze kunnen overzichten

worden gedefinieerd waarbij alle regels dezelfde lengte hebben.

Als geen format wordt opgegeven, dan kiest het programma de waarde 0.
De lengle wordt dan bepaald door lengte van het betreffende kenmerk.
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ln een op die wijze gedelinieerd kenmerk wordt bi.j het samenvoegen ook
in dat geval toch de inhoud van het kenmerk op het scherm afgebeeld. Het
samenvoeg{ormulier
#woonplaats#

produceert dus een overzicht van alle plaatsen, die in de bilbehorende Iile
zijn opgeslagen:
1 0? Amsterdam
35? Utrecht
62? lvaastricht
enz.

Het formulier
Woonplaats: #woonplaats#

geeft als resultaat
Woonplaats: '1 0? Amsterdam
Woonplaats: 35? Utrecht
Woonplaats: 62? Maastricht
enz.

ln plaats van een format kunt u ook een verbandingssymbool " ->" gebruiken,
optioneel gevolgd door een "!". Met dit uitroepteken geeft u aan dat bij de
eerstvolgende koppeling alleen het eerste record moet worden gebruikt. Als
u het uitroepteken weglaat, worden bij een koppeling alle records gebruikt
die ook bij een interactieve koppeling zouden zijn gevonden (zie 5.2.6.). Na
het verbindingssymbool en het uitroepteken moet u de file-naam of het filenummer opgeven, gevolgd door een optionele selector "." met een kenmerknaam of kenmerknummer.
Voorbeelden:
#artikelnummer->ARTlKEL.artikelnummer#
#leveranciersnummer->LEVERING#
ln het eersle voorbeeld wordt vaa het artikelnummer vanuit de file LEVERING
een verbinding gelegd naar de file ARTIKEL. Het artikelnummer na de selector
en de punt zouden, zoals in het tweede voorbeeld, kunnen worden weggelaten.
ln het tweede voorbeeld wordt een verbinding gelegd vanuit de file LEVEFANCIERS. De artikelnummers of leveranciersnummers van de kenmerken,
worden bij het koppelen niet weergegeven.
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ln het tweede voorbeeld moet de verbinding in lNlT zijn gedelinieerd. ln het
eerste voorbeeld werd deze door de gebruiker geforceerd. ln dit laatste geval
moet het kenmerk waarnaar de koppeling wordt gelegd, een sleutel zijn.
Bovendien moeten de gegevenstypen overeenkomen. Het gelorceerd leggen
van een verbinding naar een bepaald kenmerk heeft alleen zin als er meerdere
kenmerken in dezellde file voorkomen die bij een koppeling zouden kunnen
worden gebruikt. Dan is het niet voldoende alleen de Iile op te geven, omdal
dit niet eenduidig is.
Na een koppeling komt u in de aangekoppelde lile van waaruit gegevens
kunnen worden opgehaald. Dit gebeurt op dezellde manier als bij het interactiel
koppelen. Na het terugkeersymbool "<-" bevindt u zich weer in de oorspronkelijke file.
Voorbeelden van de werkrng van een koppeling:
Als we uilgaan van de file LEVERING, krijgt u met het samenvoegformulier
!9v-9t,.r-9,

#leveranciersnummerf
#artikelnummer>artikel#
#artakelnummer# #artikelnaam#, #kleur# #<-#

#aantal#
als resultaat:
l9y-9t,rg,
1

1

verf, blauw

300
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L9y_9!,1:-s-.
1

2
kwast, groen

300
levering:
2
2
kwast, groen

200
Het is dus mogelijk via een verbindingssleutel inlormatie uit verschillende Iiles
op te halen. Zodoende kunl u gegevens die bij het delinieren van de database
gescheiden werden opgeslagen, weer bijeenbrengen. Als de indeling niet
eenduidig is, kan dit, uitgaande van de file LEVERANCIER, tot het onderstaande
resultaat leiden:

Het samenvoegformulier
Leverancier # leveranciersnaam

f

uit #adres# levert:

#leveranciersnummer >levering#

-

Saantal # stuks van artikel # artikelnummer#

#<- #

geeft als resultaat:
Leverancier De Graal uit Delft levert:

-

300 stuks van artikel 1
400 stuks van artikel 2

Leverancier Bekkers uit Venlo levert:
200 stuks van artikel 2

-

In dit voorbeeld wordt uitgegaan van de file LEVERANCIER. Als een koppeling
wordt gemaakt naar de file LEVERING, kunnen daar meerdere artikelnummers
voor de betreffende leverancier voorkomen. Al deze records worden afgewerkt.
Daarbrj wordt het lormulier vanaf het verbindingssymbool steeds weer doorgewerkt, tot het lerugkeersymbool optreedt en geen records weer worden
gevonden.
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Verder bestaat de mogelijkheid eerst de verbinding te leggen en dan pas
alle records te verwerken. Als het programma een kenmeik tegenkomt dat
niet tot de actuele file behoort, dan onderzoekt het de file vai waaruit de
verbrnding werd gelegd. Als het kenmerk daar ook niet bekend is, dan wordt
weer een niveau dieper gezocht, tot het niveau van de oorspronkelijke file.
Op deze wijze kunt u via de join-operatie relaties in de vorm van tabellen
laten weergeven.

Voorbeeld:
#leveranciersnummer
#leveranciersnaam

-> levering #
-7 # #adteS-7 # #aantal # #artikelnummer f #<-

#

Resultaatl

Graaf Deltt 300
Graaf Delft 4OO 2
Bekkers Venlo 200 2
De
De

1

Naast record-variabelen kunt u ook gebruik maken van vooraf gedefinieerde
kenmerken, die altijd bekend zijn, zoals:
COUNT
SYSDATE oI DATE
SYSTINIE of TIME

COUNT geeft het nummer van het actuele record. Bij iedere koppeling wordt
COUNT opnieuw geinitialiseerd. Het samenvoegformulier:
De #COUNT#e leverancier, # leveranciersnaam # uit #adres#, levert:
#leveranciersnummer
-> levering #
#COUNT#. #aantal# stuks van artikel #artikelnummer# #<- #

geeft als resultaat:
De 1e leverancier, De Graaf uit Delft, levert:
1. 300 stuks van artikel 1
2. 400 stuks van artikel 2
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uit Venlo, levert:

De 2e leverancier,

1. 200 stuks van artikel
COUNT voor de koppeli
de koppeling telt de
SYSDATE en DATE
het opstarten van het

telt de records uit de originele lile, COUNT na
die tiidens de koppeling worden gevonden.
de datum van heden, vooropgesteld dat deze bij
werd opgegeven. Hierbij wordt het jaartal voluit

weergegeven.
#SYSDATE#
geeft bijvoorbeeld
21 .'t

1

.1987.

Met behulp van
# SYSDATE:8 # ol
kunt u de 19 uit het

f

21 .11 .87

TE: -8

#

weglaten. Dit heeft bijvoorbeeld tot resultaat

.

Als een kenmerk bin
het met voo(ang
het opstarten van het
SYSTIME en TIME

opstarten van de

een lile de naam SYSDATE of DATE heeft. wordt
Dan wordt niet de datum weergegeven die bij
is ingetikt.

de luiste tijd, vooropgesteld dat deze ook bil het
werd opgegeven. Voorbeeld:

#SYSTIME#
geeft
15:43:10.
Door
#SYSTIME:-5

#

op te geven, worden de
1

weggelaten, Voorbeeld:

5:43.
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Het format "-5" betekent dat vanal links de vijl eerste poslties worden benut,
wat precies overeenkomt met de uren, de dubbele punt en de minuten.

Optellen tijdens het samenvoegen
Tijdens het samenvoegen kunt u ook optellen. De betreffende syntax is in
nog niet in het eerder gegeven syntax-overzicht opgenomen. Het rekenbereik
voor de optelling laat u voorafgaan door:

fl+#
Na het samenvoegen van alle records, worden alle tekens die op #+# volgen,
66n maal weergegeven. Het rekenbereik loopt tot aan het einde van de file.
Alle kenmerken die binnen dit gebied vallen, worden bij elkaar opgeteld.
Uiteraard geldt dit alleen voor kenmerktypen die kunnen worden opgeteld,
zoals:

-

numerieke waarden
lang numerieke waarden
decimale waarden
geld

ln het onderstaande voorbeeld willen we het totaal van alle leveringen laten
verschijnen. Het samenvoegformulier ziet er dan zo uit (uitgegaan wordt van
de file LEVEBING):
Aantal: # aantalr3 #
#+#

------

Totaal: #aantal:4

#

en leidt tot het volgende resultaat:
Aantal: 300
Aantal: 400
Aantal: 200
Totaal: 900
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Merk op dat het kenmerk "aantal" dat binnen het optelbereik staat (na #+ #)
nu het totaal van alle leveringen bevat. Aangezien het mogelijk is dat het totaal
meer posities inneemt dan de afzonderlilke getallen, wordt het lormat op 4
posities gezet. U kunt ook rechtstreeks optellen zonder tussenresultaten, door
alle tekens v66r het rekenbereik weg te laten. Het formulier
# + #Totaal: #aantal

#

geett na het doorlopen van alle records als resultaal:
Totaal: 900

Tijdens het optellen wordt gebruik gemaakt van geheugenruimte. AIs er te
weinig werkgeheugen beschikbaar is, verschijnt de melding:
"Onvoldoende geheugen om gekozen lunclie of programma uit te voeren!"
ln de appendix kunt u lezen, hoe u dan te werk moet gaan.

Ook tijdens het koppelen kunt u optellen. Daarbij moet het rekenbereik nog
v66r het terugkeersymboolworden gedefinieerd. ln het onderstaande voorbeeld
wordt uitgegaan van de lile LEVERANCIERS. We willen een overzicht van alle

leveringen met daarbij de totalen. Dit realiseren we met behulp van het

samenvoegformulier:
De #COUNT#e leverancier, # leveranciersnaam # uit #adres#, levert:
# leveranciersnummer
->l evering #
#COUNTS. #aantal# stuks van artikel # artikelnummer # #+ #
Totaal: # COUNT# leveringen met
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Als resultaat verschtjnt:

De 1e leverancier, De Graaf uit Delft, levert:
1. 300 stuks van artikel 1
2_

19.9

9lyl9_Ygl-3iJt_"1?

_.

Totaal: 2 leveringen met 700 artikelen
De 2e leverancier, Bekkers uit Venlo, levert:
l,_?9_9 grqlplet_q! y_qt 111!_el2
Totaal: 1 leveringen, 200 artikelen

Bij alle bovenstaande voorbeelden verschijnen de resultaten op het beeldscherm, zoals ze hier zijn weergegeven. Normaliter wordt na elk record een
form feed gegeven. Dit wordt echter niet op het beeldscherm weergegeven.
Om de form feed te onderdrukken bij output naar diskette of printer moet
u deze in de optie "Paginalayout" uitschakelen.

Uit de voorbeelden kunt u ook alleiden hoe u via samenvoegen bepaalde
rapporten kunt vervaardigen, hoewel deze functie voornamelijk wordt gebruikt
voor hel opstellen van standaardbrieven. In dergeliJke brieven komt doorgaans

veel meer vaste tekst voor, zoals blijkt uit het onderstaande voorbeeld van
het samenvoeglormulier ADRESSEN.DOC uit de camping-database:

#aanhef#
,fvoornaam#
#achternaam#

#straatf
,Fwoonplaats#

Geachte heer #achternaamf
Aangezien U een van onze vaste gasten bent, kunnen wi1 U dit jaar een
bijzondere aanbieding doen.
enz.

Met vriendelijke groet,
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Voor elk adres dat moet worden samengevoegd, wordt nu een aparte brief
gemaakt, bijvoorbeeld:
De heer
Gerrit Bakker
Hoofmanstraat 35
5544 OW Leiden
Geachte heer Bakker,

Aangezien U een van onze vaste gasten bent, kunnen wij U dit jaar een
bijzondere aanbieding doen.
enz.

Met vriendelijke groet,

Omdat elke brief op een nieuwe pagina moet beginnen, wordt na het atwerken

van een samenvoeglormulier voor een bepaald record een Iorm leed naar
de printer gestuurd. Deze onderdrukken via de optie "Pagina-layout" zou in
dit geval niet verstandig zijnl

5.9.6.2. Gebruik van de functie "Samenvoegen"
Voor het inlezen van een samenvoegformulier moet u een File-ikoon of het
prikbord naar de Samenvoegen-ikoon slepen. U kunt ook alzonderlijke records
naar de Samenvoegen-ikoon slepen (selectiel samenvoegen). Vervolgens
vraagt het programma om de naam van de lile met het samenvoegformulier.
Het samenvoegformulier moet zijn opgesteld als ASCII-tekst, ol in het lormat
van 1st Word of Wordplus.

Bij het inlezen wordt het samenvoegformulier geconkoleerd op syntax- en
semantische fouten. Bij een lout verschijnt er een foutmelding (zie de appendix).
Ook verschijnt in de inforegel van de desktop het regel- en kolomnummer
van de regel met de betreffende fout, evenals de regel zell.
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InglsE-vEld bestaat

nlet

!

@

tffiEdil

lpomt-aiTl

Albeelding: Foutmelding bij het inlezen van een samenvoegformulier
Bij een lout kunt u zelf bepalen of u het inlezen laat onder breken dan wel
ln het laatste geval gaat het programma verder en controleert
het lormulier op andere fouten. Na het afwerken van het samenvoegformulier
kunt u de tunctie "Samenvoegen" alleen oproepen als het formulier geen

voortzetten.

fouten bevat.

Nadat het samenvoegformulier is ingelezen en loutloos is bevonden, krijgt
de Samenvoegen-ikoon de naam van de file van waaruit samengevoegd moet
worden. Gegevens uit de database kunnen in de samenvoegprocedure worden
meegenomen. De logische file die bij het samenvoegformulier hoort, werd
tijdens het inlezen al vastgesteld. De sleutel, die bij het sorteren moet worden
gebruikt en een eventueel lilter kunt u echter vlak voor het samenvoegen
opgeven. Als u vlak voor de weergave van de samengevoegde standaardbrieven de sorteersleutel even wijzigt, hoeft het samenvoegformulier niet
opnieuw te worden ingelezen.
Bil het samenvoegen houdt het programma ook rekening met de opties "Filter
activeren" of "Rekening activeren". Aangezien u bij het samenvoegen ook
files kunt aankoppelen, wordt niet alleen rekening gehouden met het rekenen filterdelinities van de oorspronkelijke lile, maar ook met die van andere
files die bij het samenvoegen zijn betrokken.
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Door een dubbele klik op de Samenvoegen-ikoon kunt u het resultaat van
het samenvoegen tussentijds op het scherm laten verschijnen. Daarbij worden
geen form feeds aangegeven. l\/et behulp van de spatiebalk kunt u het scrollen
onderbreken en weer voortzetten. Door op IEsc] te drukken, onderbreekt u
het samenvoegen. Als u de samengevoegde tekst wilt laten afdrukken, sleept
u de Samenvoegen-ikoon naar de Printer-ikoon. Wilt u de tekst op diskette
opslaan, dan sleept u de Samenvoegen-ikoon naar de Disk-ikoon.

Let op!
Hoewel de tekstkenmerken van Wordplus-documenten, evenals voetnoten en
graphics, behouden blijven, kunnen ze niet rechtstreeks worden afgedrukt.
ln dat geval moet de samengevoegde tekst eerst naar diskette worden
weggeschreven (door de Samenvoegen-ikoon naar de Disk-ikoon te slepen).
Daarna kunt u eventueel het programma WordPlus aanroepen en van daaruit
het document afdrukken. Ook bestaat de mogelijkheid op de achtergrond
af te drukken via de desk-accessoire PRINTPLUS.ACC.

Nu wordt de inhoud van alle records, overeenkomstig de definities, in het
samenvoegf ormulier samengevoegd.

Bij een verbinding-ikoon wordt de naam van de nieuwe file en het sorteer
kenmerk uit het samenvoegformulier opgehaald. Daarna zoekt het programma
naar een kenmerk dat qua opzet overeenkomt met kenmerken van de
oorspronkelajke lile. Als een dergeiijk kenmerk wordt gevonden, worden alle
records die aan dit kenmerkvoldoen eveneens bij hetsamenvoegen betrokken.
Telkens wanneer een record is samengevoegd, volgt een lorm leed. Dit is
normaal bij standaardbrieven. Bij WordPlus documenten wordt het aantal regels
per pagina afgeleid uit het gedelinieerde document. Bij andere documenten
wordt dit bepaald aan de hand van de optie "Pagina-layout".
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Let op!
Als de form feed moet worden onderdrukt, zoals bij lijsten en tapporten, dan
kan dit via de optie "Pagina-layout".

Bij output naar printer of diskette kan het samenvoegen voortijdlg worden
afgebroken door op [Esc] te drukken.

Als het samenvoegen is beeindigd, kunt u het samenvoegforrnulier naar de
prullenmand slepen. Hierdoor komt het vrij, zodat het opnieuw kan worden
gebruikt. De ikoon krijgt dan weer de naam Samenvoegen. Het samenvoegformulier wordt ook vrijgegeven voordat het formulier opnieuw wordt ingelezen.
Het is verder onbelangrijk welke lile op de Samenvoegen-ikoon is gesleept.

Tip
Als u alzonderlijke records wilt samenvoegen (selectief samenvoegen) en deze

voor het eigenlijke samenvoegen uit de bilbehorende file wist, dan worden
deze records ook uit de Samenvoegen-ikoon verwijderd waatin ze genoteerd
zijn. HeEelfde geldtvoor het selectief samenvoegen waarbijde record-adressen

voor hel samenvoegen werden gewijzigd. Dit gebeurt als de betrelfende records

worden veranderd

5.9.7.lmport
Om records van andere programma's te importeren, met name van andere

gegevensverwerkende programma's of database-systemen, sleept u de lmportikoon naar de file die geimporteerd moet worden.
Vervolgens voorziet u de amportjile van de extensie EXP waarna de vraag
verschijnt:
"Data tonen ol wijzigen tijdens import-proces?"
Deze vraag kunt u als volgt beantwoorden:
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A) NEE

Alle records worden geimporteerd, waarbi] het actuele recordnummer wordt
getoond. Door op [Esc] te drukken, kan het importeren op ieder willekeurig
moment worden onderbroken.
b) TONEN

Tijdens het importeren worden de records als masker getoond, zodat u het
importeren op het scherm kunt volgen. Met de toets [Esc] kunt u het importeren
onderbreken.
WIJZIGEN
De records worden als maskers getoond en kunnen worden gewijzigd alvorens
te worden ingevoegd. Ook kunt u records overslaan.
C)

Ook hier houdt het programma rekening met de opties "Filler activeren" en
"Rekenen activeren". Zo worden bijvoorbeeld met het Iilter, beschreven onder
5.9.7., alle personen uit Amsterdam geimporteerd terwijl alle anderen worden
overgeslagen.
Files die met de functie "Export" werden geexporteerd, kunnen zonder meer
weer worden geimporteerd als het om dezelfde logische lile gaat. Bij alle
andere import-activiteiten moet u het volgende in acht nemen:

a) Alle kenmerkvelden die uit een andere database moeten worden geimporteerd, moeten vooraf met behulp van lNlT worden aangemaakt. Daarbij
moelen de kenmerkvelden corresponderen met de typen van de "vreemde"
database (numeriek, datum, enz.). Bij twijfelgevallen gebruikt u het type 'lekst'.
Bij dezelfde logische Iile kunt u files die met de functie Export kunnen worden
geexporteerd, ook weer probleemloos importeren. Lel in alle andere gevallen
op de volgende punten:
b) Elk kenmerkveld moet op een nieuwe regel beginnen en elk record moet
worden gevolgd door een spatie. De kop, die bij het exporteren werd
aangemaakt, hoeft niet perse te worden opgesteld. ln dat geval gelden de
kenmerkinstellingen zoals beschreven in 5.6.4. (het format wordt beschreven
in de appendix).

c) Datumvelden moeten zijn opgesteld volgens het lormat DD/MM/JJ.

Het

scheidingsteken kunt u zelf kiezen (DD-MM-JJ is bijvoorbeeld ook toegestaan).
d) Voor de database-programma's DB-MASTER-ONE en DATAMAT zijn desgewenst conversieprogramma's leverbaar. De records moeten dan vanuit die
programma's worden geexporteerd en daarna geconverteerd. Hoe dit in zijn
werk gaat, wordt beschreven in de betreffende handleidingen.
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5.9.8. Export
Door een file naar de Export-ikoon te slepen, worden de records in ASCIIlormat geexporteerd. Het programma houdt rekening met ingeschakelde rekenof filterdelinities.
Ook bestaat de mogelijkheid alzonderlijke records te exporteren. Dit doet u
door de records met de muis te selecteren en naar de Export-ikoon te slepen.
De export-file wordt met de extensie EXP opgeslagen. U kunt het exporteren
onderbreken via de toets IEsc].
Het programma exporteert alleen die kenmerken die bij de optie "Kenmerken
selecteren" (zie 5.6.4.) werden gekozen. Ook houdt het rekening met de

volgorde van de velden (zie 5.6.5.).

Tips
lvet behulp van deze twee functies is het mogelijk een compacte backup
van de database te maken. Exportjiles nemen doorgaans minder geheugenruimte in beslag dan files met de extensies REC en lNX.
Omdat elke file ook a{zonderlijk kan worden geexporteerd, kunt u ook een
backup maken als de totale database niet op 6en diskette past. Als ook de
exportjile van een afzonderlijke logische databasefile niet op een diskette
past, dan kunt u met behulp van een filter bijvoorbeeld eerst 66n helft exporteren
en daarna de tweede helft. Bij een adresjile zou dit kunnen worden gerealiseerd

met de filterdefinities:
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([Naam] <M)
resp.

([Naam] >M)

Bij het exporteren van de eerste helft worden alle namen van A Vm L
geexporteerd. Daarna wordt de rest geexporteerd; van M Vm Z. Als u de
tweede helft exporteert, moet u erop letten dat u niet dezelfde lile.naam opgeeft,
omdat dan de eerste helft wordt overschreven.

Bij het werken met een database-systeem verdient het aanbeveling de
belangrijkste files van tijd tot tijd via de exportjunctie te kopieren. Mocht de
database onverhoopt beschadigd raken ol worden gewist, dan kunt u via lNlT

een nieuwe lege database aanmaken en de belangrijkste gegevens via de
importfunctie weer terughalen. Op die wijze kunt u de database tenminste
gedeeltelijk reconstrueren (op basis van het tijdstip van de laatste kopie).
U kunt natuurlijk ook een backup maken van de gegevens door de files op
te slaan met de extensies REC (gegevens) en INX (sleutels).
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6.

REORG

RE0RG: REORGAIIISEREi{ VAl,l EEil
DATABASE

ln sommige gevallen kan het nodig zijn de database te reorganiseren:

-

Na het wissen van meer dan 207o van de gegevens.

Als er te weinig ruimte is om een nieuw record in te voegen en er een
overllow optreedt in de file NAAM.INX (steutet) of NAAM.REC {gegevens)

(zie ook F9 bij EXEC). Na uitbreiding van het geheugen via de lNtTmodule moet de database worden gereorganiseerd.

-

Als de database niel meer correct wordt opgebouwd ten gevolge van
een storing in de netspanning ol een disketteschriiffout.
Als met lNlT een sleutelkenmerk tot een niet-sleutelkenmerk werd
gemaakt. Dit kenmerk kan dan niet meer worden opgezocht.

lvet behulp van het reorganisatieprogramma REORG.TTP kunt u de database
reorganiseren en de gegevens en sleutels testen dre met ADIMENS.ST zajn
aangemaakt.
U kunt REOBG.TTP rechtstreeks vanaf de desktop laden of via de optie "Reorg"
van het menu "Programma's" in EXEC. Als parameter dient u de folder en
de naam aan van de te reorganiseren database op te geven.

Voorbeeld:
Beorganiseren van de database NAAM in folder AD|[\/ENS op drive

B:

B:\ADIMENS\NMM

Tip
Als de gegevens en de sleutels via verschillende drives moeten worden
opgehaald, dan moet u dit bij het Reorg-programma aangeven door de drives
of de parttties van de hard disk op te geven.
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Voorbeeld:

Reorganiseren van de database NAAlVl, waarvan de sleutels (extensie INX)
in drive A in de folder AD||\4ENS ziin opgeslagen en de gegevens (extensie
REC) in drive B in de folder ADII/ENS:
A:

\ADl

lVl

ENS \, B: \ADl

l\4

ENS

\NAAM

Merk op dat bij padnamen ook de laatste " \" moet worden opgegeven. Het
pad van de RECJile moet worden gevolgd door de naam van de database.

Het reorganiseren van een database kan veel tild in beslag nemen. Het is
daarom aan te bevelen de reorganisatie van grotere data-bases 's nachts
te laten plaatsvinden om de beschikbaarheid van het systeem overdag te
verzekeren. Als u het programma eenmaal hebt opgestart, verloopt de reorganisatie verder automatisch.

6.1. Reorganiseren met parameters
Het is niet altijd nodig een database volledig te reorganiseren. ln plaats daarvan

kunt u een reorganisatie ook via bepaalde opties laten verlopen. U kunt een
gecombineerd gebruik maken van opties, als u ze maar scheidt door een
spatie. Hieronder worden de verschillende opties nader uiteengezet.

Comprimeren van een data-file

- Comprimeren van de lile (extensie BEC)
Bij het comprimeren worden de records van sleuteljiles in gecomprjmeerde
vorm op het fysieke geheugenmedium opgeslagen en worden de sleutels
opnleuw opgebouwd. De geheugenrutmte die vrijkomt kan dan weer door
ADIMENS ST worden benut. Tegelijkertiid worden de records waarvan de "kop"
inconsistent is uit de file verwijderd. Dergelijke inconsistenties kunnen het
gevolg zijn van een schrijffout van de {hard) disk drive of van een onderbreking
in de netspanning.
-p

(c) ADI Software

(c) ATARI Corp.

ADIMENS ST

REORG

Voorbeeld:
Comprimeren van de datajile NMM.REC op drive B in de folder ADTMENS:

B:\ADIMENS\NMM -p

Opnieuw opbouwen van een sleutelfile
-d# - Opnieuw opbouwen van de sleulel van een file (extensie INX)
Hierdoor worden de sleutels van de database-file met hel nummer "# " opnieuw
opgebouwd. Als "#" niet wordt opgegeven, dan worden de sleulels van de
lile opnieuw opgebouwd waarin tijdens het werken met Ei(EC ol een PROGprogramma een lout optrad. Als er geen fouten zijn, dan worden de sleutels
van alle liles opnieuw opgebouwd. Bij het opnieuw opbouwen van sleutels
genereert het programma nieuwe sleutelbomen die de oude vervangen. Als
u een foutieve file-naam opgeeft, gebeurt er niets.

Voorbeeld:

Opnieuw opbouwen van de lweede logische file binnen de sleutelfile
NAAM.REC in de folder ADIMENS in drive B:

B:\ADIMENS\NAAM -d2

Testen van een file
-t = Testen van een dataJile op louten (extensie REC)

Bij gebruikmaking van deze optie wordt de datajile op fouten gecontroleerd.
Aangezien bij het comprimeren van records alle foutieve records worden gewist,
moet u de optie -p en de optie -t nooit gelijktijdig oproepen. Het heeft dus
geen zin onmiddellijk v66r of na het comprimeren naar foute records te zoeken.
Voorbeeld:
Testen van de datajile NAqNI.REC in de folder ADllvlENS in drive B:

B:\ADIMENS\NMM -t
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Reorganisatie volgen op het scherm
De informatie op het beeldscherm heeft de volgende belekenis:
Sleutel (gegevens)
Blokken... i:j

File ... k

Records

I

Adressen m.n(o)
Blok

...

p:q

I

blok van de sleutelJile dat momenteel wordt bewerkt
grootte van de sleuteljile in blokken
momenteel wordt een record van file k verwerkt
record 1 van deze file wordt momenleel verwerkt

m.n(o)

dit record bevindt zich brnnen de data-lile in blok m, in veld

p
q

n en heeft een lengte van o velden
blok van de data-lile dat momenteel wordt verwerkt
grootte van de data-lile uitgedrukt, in blokken

I

j

k

Bij een reorganisatie maakt het programma in de huidige drive in de actuele
folder een file aan onder de naam NAAM.LST, ln deze lile worden de louten
opgeslagen die tijdens de reorganisatie worden gevonden. Als de optie
"Comprimeren" is geactiveerd, bevat deze Iile informatie over het aanlal records
van elke data-file, evenals over het aantal verwijderde records. Fouten worden
hier als volgt weergegeven:

Fod: d (b#.1#

)

d geeft het nummer van de betreffende data-file aan, b# geeft het bloknummer
binnen de data-lile aan en
beschrijft het veldnummer binnen het blok.

ft
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Deze file kan als inhoud hebben:

ADlsenl.3 : ilA

tl

Foulen : 3 {1.1}
Foulen : 7 (1.51
Foulen : 3 (1.4)

Dl 21 dara (1.1)
02 18 dah (6.231
03 15 dara (? 2l (8.1{}
ln NMM komen drie louten voor. Verder kan men aflezen dat uit de database
D3 twee records zijn verwijderd. Het eerste record van lile D1 staat in het
1e blok, in het eerste veld van de datafile; het eerste record van de tweede
data-file staat in het 6e blok in het 23ste veldi het eerste record van de dalafile D3 staat in het Sste blok in het 14e veld.

Foutmeldingen
Als u REOBG oproept, kunnen bij het ontbreken van liles van de database
NAAM de onderstaande foutmeldingen verschijnen:
01

ilAA

02
03
04

ilAA .ll{X onttroekl

ilA

.oCL onlbreslfl

.DFil

o

[]Gotl

I{AAIII.BEC onlDreekl
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Appendix A: Foutmeldingen en hoe dan te
handelen
ln deze appendix wordt in allabetische volgorde een opsomming gegeven
van de foutmeldingen die bij het werken met EXEC kunnen optreden. Onder
de vet afgedrukte foutmeldingen staan tips over
wanneer de fout optreedt
waarom de lout optreedt
hoe u de fout kunt herstellen.

-

Berekening reeds gedefinieerd!
Oude rekendefinitie overschrijven?

-

Laden van een berekening.
Voor de actuele file werd al een berekening gedefinieerd.
Als u met JA antwoordt, wordt de oude delinitie overschreven en de nieuwe

ingelezen.

Buffer overflow! Standaardbrief te lang!

-

lnlezen van een samenvoegformulier.
Het samenvoegformulier is te groot voor het stack-geheugen.
Maak het samenvoegformulier korter of vergroot de stackruimte in Ej(EC.lNE

-

Tijdens het zoeken van records via de opties "Data wissen...", "Data

Data niet gevonden!
wijzigen...", "Data zoeken..." en "Data tonen" en tijdens interactief koppelen.
Voor de opgegeven sleutel zijn geen gegevens gevonden of er zijn geen
gegevens die in een weergavevenster ol een masker kunnen worden
afgebeeld.
Kies andere zoeksleutels en gebruik, indien nodig, wildcards. Worden
daarna nog geen gegevens gevonden, voer dan nieuwe gegevens in of
importeer gegevens.

Database niet gevonden!

-

Openen van een database via "Db openen".
Een van de files met de extensie DCL, DFN, INX ol HEC ontbreekt, is foutief
ol is verkeerd opgedeeld.
Verlaat EXEC en controleer of de files met de extensies DCL, DFN, INX
en REC aanwezig zijn. Als de liles met de extensies DCL en DFN ontbreken,
kunt u deze met behulp van lNlT via de DATJile opnieuw aanmaken. Als
de files REC en INX ontbreken, ziln de gegevens verloren en zult u via

backups de liles moeten reconstrueren. Zijn de files wel aanwezig, dan
kunt via REORG proberen de database te herstellen. Als de gegevens
van de database onjuist zijn opgedeeld, kunt u dit controleren zoals werd
beschreven onder 5.2.1.
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Data tonen of wiizigen tiidens import-proces?

-

lmporteren van records.

Tijdens het importeren wordt de mogelijkheid geboden gegevens te
wijzigen.
Als u met NEE antwoordt, worden de records niet getoond en kunt u geen
wijzigingen aanbrengen. Als u TONEN antwoordt, dan worden de records
alleen getoond. Klikt u op WIJZIGEN, dan kunt u individuele records
veranderen of overslaan.

Disk-fout! Controleer de disk!

-

Lezen ol schrilven van of naar een extern geheugenmedium (diskette, hard
disk, RAN/disk).
Diskette, hard disk of bepaalde file kan niet worden gelezen. Gegevens
kunnen niet worden weggeschreven omdat er niet genoeg ruimte op de
disk vrij is.
Verlaat EXEC en controleer de file die moet worden gelezen (bijvoorbeeld
door deze te kopieren naar een andere diskette). Controleer bij het schrijven
ot op de disk voldoende ruimte vril rs

Division by zero tijdens uitvoering van een berekening!
Bij het activeren van de knop REKENEN of bij het uitvoeren van een
berekening tijdens het tonen van data ol voor het invoeren/wijzigen, waarbij
de optie "Rekenen activeren" is ingeschakeld.
Er heeft een deling door nul plaatsgevonden (wat in de wiskunde niet
is toegestaan).

De noemer van een berekening is nul. Controleer alle kenmerkvelden die
in de noemer van een berekening voorkomen. Definieer de berekening

op een andere manier of geef de kenmerkvelden waarden die wel zijn
toegestaan {bijv. ongelijk aan nul).
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DOS SHELL niet gevonden!

-

Kiezen van de optie "DOS Shell".

Het programma COMMAND.PRG is niet aanwezig o, delect, of u hebt een
verkeerd toegangspad opgegeven.
Controleer of CON/N/AND.PRG zich in de folder bevindt die via de optie
"Configuratie..." werd ingesteld. Verander indien nodig de configuratie. Als
de configuratie in orde is, is het programma defect.

EDITOR niet gevonden!

-

Kiezen van de optie "Texleditor".
De text-editor (bijv. WORDPLUS) is niet aanwezig of defect, of u hebt een

verkeerd toegangspad opgegeven.

Controleer of de text-editor zich in de lolder bevindt die via de optie
"Conf iguratie..." werd ingesteld. Verander indien nodig de conliguratie. Als
de conliguratie in orde is, is het programma defect.

File bestaat niet!

-

lnlezen van een samenvoegformulier of een verbinding leggen naar een
andere file.
De file die moet worden aangekoppeld, bestaat niet (naam ol nummer).
Lees het samenvoegformulier in met behulp van de text-editor. Regel- en
kolomnummer worden aangegeven als de fout optreedt. Controleer filenaam of -nummer.
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Filter-definitie niet volledig!

-

Definidren van een filter en klikken op OK.
Een filter moet worden afgesloten met een sluit-haakje.
Voeg alsnog het sluit-haakje toe of gebruik de TEBUG-knop om de definltie
te wissen.

Filter reeds gedefinieerd!
Oude filter-definitie overschrijven?
Laden van een filter.
ln de huidige file is al een filter gedefinieerd.

-

Als u op JA klikt, wordt de oude definitie overschreven en de nieuwe
ingelezen.

Format-fout bij invoer!

-

Bij de opties "Data invoeren...", "Data wijzigen...", "Filter definieren..." en
"Rekenen definieren...".
U hebt letters ingevoerd in een numeriek-, lang numeriek-, geld- of decimaal
veld. Of de datum is verkeerd opgegeven.
De cursor staat bij het veld met de fout. Corrigeer dat veld.

Fout bij wijzigen van record!
Wijzigen van records via

de optie "Data wijzigen..." of "Data globaal

wijzigen".

Het gewijzigde record kan niet worden opgeslagen, omdat de files met
de extensie REC of INX van de actuele database defect of vol z 1n.
Ga via de optie "Database info" in het Optie-menu na of een van de twee
files REC (gegevens) of INX (sleutels) vol is (100% vol). Vergroot eventueel
deze files. Dit doet u door lNlT op te roepen en de optie "Db geheugenruimte" te kiezen, of via het programma REORG. Met REORG kunt

u eventuele hiaten uit de file verwijderen (dit kan alleen als de lile

vol

de files niet vol ziJn, dan zijn ze defect. In dat geval zult u gebruik
moeten maken van backups om de oude toestand te reconstrueren of
de gegevens uit de database moeten exporteren en weer importeren naar
is). Als

een lege, met lNlT aangemaakte database.
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Fout bij ingeven van record!

-

lnvoeren van records via de optie "Data invoeren" of de functie "lmport,'.
Het ingevoerde record kan niet worden opgeslagen, omdat de files met
de extensie REC of INX van de actuele database defect of vol zijn.
Ga via de optie "Database info" in het Optie-menu na of een r/an de twee
files REC (gegevens) of INX (sleutets) vot is (100y. vol). Vergroot eventueet
deze liles. Dit doet u door lNlT op te roepen en de optie "Db geheugenruimte" te kiezen, of via het programma REORG. Met REORG kunt
u eventuele hiaten uit de file verwijderen (dit kan alleen als de file vol
is). Als de files niet vol zijn, dan zijn ze defect. In dat geval zult u gebruik

moeten maken van backups om de oude toestand te reconstrueren ol
de gegevens uit de database moeten exporteren en weer importeren naar
een lege, met lNlT aangemaakte database.

Fout bii wissen van record!

-

Wissen van records via de optie "Data wissen...".
Het betreffende record kan niet worden gewist omdat defiles met de extensie
REC of INX van de actuele database defect zijn.
lvlaak gebruik van
een backup of probeer de gegevens uit de database le exporteren en
weer te importeren naar een lege, met lNlT aangemaakte database. Ook
REORG kan eventueel uitkomst bieden.

-

Foutieve file-naam!

-

lnlezen van een filter ol rekendelinitie en importeren van een exportjile
met kop.
De actuele file of de file waar gegevens naar geimporteerd moeten worden,

-

filter- ol rekendefinitie ol bij het exporteren.
Kies bi1 de filter- o, rekendefinitie de juiste file en zorg dat u de gegevens
naar de juiste file importeert.

komt niet overeen met de file die gebruikt werd bij het opslaan van de
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Gebruikersprogramma niet gevondenl

-

Opstarten van een programma via de optie "Gebruikersprogramma".
De programmanaam is onjuist of de programma-extensie ontbreekt.
Verlaat EXEC en controleer het programma dat u wilt opstarten. (Type
programma juist? Diskette in orde?)

Geen data meer!

-

Bij de opties "Data wissen.,.", "Data wijzigen...", "Data zoeken..." en "Data
tonen" (als masker) en bij interactief koppelen.
Er voldoen geen records meer aan de zoeksleutel. Indien u geen gebruik
maakt van een zoeksleutel ("tonen"), zijn er geen records meer die aan
het kenmerk voldoen.
Dit lost u op door een ander kenmerk te kiezen. Bij sequentiele weergave
worden alle records getoond.

Geen lage resolutie toegestaan.
Gebruik medium of hoge resolutie!

-

Bij het opstarten van EXEC.
De huidige beeldschermresolutie kan niet worden gebruikt.
Kies een andere beeldschermresolutie of sluit een andere monitor aan.

Geen sleutelveld!

-

lnlezen van een samenvoegformulier of aankoppelen van een andere file.
Het kenmerk waarnaar u een verbinding wilt leggen, is geen sleutelkenmerk.
Lees het samenvoeglormulier in met behulp van de text-editor. Regel- en/of
kolomnummer worden bij het optreden van de fout aangegeven. Conigeer

het kenmerk in het samenvoegformulier of delinieer het kenmerk via de
lNlT-module als sleutelkenmerk. Reorganiseer daarna de database met
behulp van REORG.

Geen vensters meer in GEM!

-

Openen van een venster.
Bij GEI/ kunt u maximaal met zeven vensters werken.
Sluit een venster dat u niet meer gebruikt.
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lNlT niet gevonden!

-

Kiezen van de optie "lnit".
Het programma INIT.PRG is niet aanwezig of delect of u hebt een verkeerd

toegangspad opgegeven.

Controleer of INIT.PRG zich in de lolder bevindt die via de optie "Configuratie..." werd ingesteld. Verander indien nodtg de configuratie. Als de
configuratie in orde is, is het programma defect.

!nteger-variabele ontbreekt in rekendefinitie!

-

Laden of defini6ren van een berekening.
De dubbele punt wordt niet gevolgd door een integer.
De plaats van de fout wordt aangegeven. Laad de delinitie en corrigeer

de fout met behulp van de text-editor. Tijdens het definidren kunt u op
TERUG klikken tot de fout is gewist.

Kenmerk bestaat niet!

-

lnlezen van een samenvoeglormulier ol een rekendelinitie.
Het kenmerk in een samenvoegformulier van een rekenderinitie is niet
aanwezig in de actuele file ofwel in de file die bij het samenvoegen werd
aangekoppeld.
Lees het samenvoegformulier of de rekendelinitie in met behulp van de

text-editor. Regel- en/of kolomnummer worden bij het optreden van de
fout aangegeven. Corrigeer de kenmerknaam.
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Koppeling niet mogelijk!

-

Inlezen van een samenvoegformulier of een verbinding leggen naar een
andere file.
U koppelde vanuit het kenmerk SYSDATE, SYSTIME of COUNT en niet
vanuit een kenmerk van een file van waaruit de koppeling op dat moment
plaatsvond (maar vanuit een lager gelegen file), of u koppelde vanuit een
rekengebied. De melding verschijnt ook als u bij het koppelen geen
doelkenmerk hebt opgegeven en geen verbinding in de module lNlT hebt
gedelinieerd.
Lees het samenvoegformulier in met behulp van de text-editor. Regel- en
kolomnummer worden bij het optreden van de fout aangegeven. Conigeer
het verbindingskenmerk (bron- of doelkenmerk). ln de hierboven aangegeven gevallen kan of mag geen verbinding worden gelegd.

LNK-file niet gevonden! Geen koppeling mogeliik

-

Openen van een database.
Het programma kan de LNKJile niet vinden of de lile is delect.
Ga over naar lNlT en kies de optie "Db genereren" om de LNK- file aan
te maken. Zondet deze file kunt u wel werken, maar kunt u geen andere
files aankoppelen.

Onbekende fout in rekendefinitie!

-

Definieren van een berekening en klikken op de OK-knop.
De berekening moet met een puntkomma worden afgesloten.
Tik alsnog de puntkomma in of gebruik de TERUG-knop om de berekening
te wissen.

Ongedefinieerde waarde tijdens uitvoering van
berekening!
Klikken op de knop REKENEN ol uituoeren van een berekening tijdens
het tonen dan wel invoeren/wijzigen van gegevens, waarbij "Rekenen
activeren" is ingeschakeld.
Een kenmerk (bijv. een datumveld), dat
bevat geen geldige waarde.

bij het rekenen wordt gebruikt,

Controleer alle kenmerkvelden dte geen waarde hebben. Definieer de
berekening opnieuw of geef de kenmerkvelden waarden die wel zijn
toegestaan (b.v. ongelijk aan nul).
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Onjuiste expressie in de rekendefinitie!

-

Laden of definieren van een berekening.
De (rekenkundige) expressie kan niet correct worden uitgevoerd.
Controleer de expressie (haakjes, het teken, enz.). De plaats van de fout
wordt aangegeven. Laad de definitie en corrigeer de expressie met behulp
van de text-editor. Tijdens het definidren kunt u op TERUG klikken tot de
fout is gewist.

Onjuiste factor in de rekendefinitie!

-

Laden of definieren van een berekening.
De factor kan niet worden verwerkt.
Controleer de factor {haakjes, het teken, enz.). De plaats van de fout wordt
aangegeven. Laad de definitie en corrigeer de factor met behulp van de
text-editor. Tijdens het definieren kunt u op TERUG klikken tot de fout is
gewist.

Oniuist statement in rekendefinitie!

-

Laden of definidren van een berekening.
U hebt een berekening niet volledig ol onjuist gedefinieerd.
Controleer de berekening (puntkomma, enz.). De plaals van de fout wordt
aangegeven. Laad de delinitie en corrigeer het statement met behulp van
de text-edilor. Tijdens het definieren kunt u op TERUG klikken tot de fout
is gewist.

Onjuist symbool in rekendefinitie!

-

Laden ol delinidren van een berekening.

De rekendefinitie bevat een symbool dat op die plaats geen betekenis
heeft.

Ga na welke symbolen worden gebruikl (haakjes, het teken, operatoren
etc.). De plaats van de fout wordt aangegeven. Laad de definitie en corrigeer
de fout met behulp van de texleditor. Tijdens het definieren kunt u op
TERUG klikken tot de lout is gewist.
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Onvoldoende data! Venster wordt gesloten!

-

Openen van een venster via de optie "tonen".
U definieerde een filter en schakelde "Filter activeren" in. Bij de weergave
bleek het filter geen records te bevatten of u drukte op [Esc].
Schakel de optie "Filter activeren" uit en open het venster vervolgens
opnieuw. Er wordt dan geen rekening gehouden met het filter.

Onvoldoende geheugen om gekozen functie of
programma uit te voeren!

-

Opstarten ,an EXEC, samenvoegen, of exporteren.
Te weinig werkgeheugen of stack-ruimte.
Bepaalde handelingen, zoals het koppelen bij het samenvoegen (recursief),
het inlezen van een samenvoegformulier en het exporteren kunnen niet
worden uitgevoerd als de geheugenruimte te beperkt is. Wilt u over meer
geheugenruimte beschikken, dan kunt u een eventueel geinstalleerde
RAMdisk verkleinen, het computergeheugen uitbreiden ol desk-accessoires
uitschakelen. Ook kunt u de capaciteit van het weergavevenster verkleinen
(zie EXEC.INF rn de appendix). Hierdoor kunt u ook de stack verkleinen,
waardoor meer hoofdgeheugen vrijkomt.

Printer niet aangesloten, niet gereed of ofi-line.

-

Afdrukken of samenvoegen via de printer.
De printer is niet aangesloten of staat niet "on-line".
Controleer de printer en de verbindingskabels (parallel interface). Schakel
de printer in en zet hem "on-line".

Program counter overllow! Berekening te Iang!

-

Definidren, laden of uiNoeren van een berekening.
U definieerde te veel berekeningen.
Maak de rekendefinitie korter.
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Record voldoet niet aan actief filter-criterium en wordt
niet ingevoegd. Toch invoegen?

-

lngave van records via de optie "Data invoeren...", waarbij een Iilter werd
gedefinieerd en de optie "Filter activeren" is ingeschakeld.
Het in te voegen record voldoet niet aan de criteria van het filter.
Desgewenst kunt u de optie "Filter activeren" uitschakelen.

Rekenbereik reeds gedefi nieerd!

-

lnlezen van een samenvoegformulier.

Binnen een rekenbereik, dat wordt voorafgegaan door

#+#, kan geen

nieuw bereik worden gedefrnieerd.
Verwijder met behulp van de ten-editor de overbodige # + # - tekens.

REORG niet gevonden!

-

Kiezen van de optie "Reorg".

Het programma REORG.TTP is niet aanwezig of delect ol u hebt een
verkeerd toegangspad opgegeven. Controleer of REORG.TTP zich in de
folder bevindt die via de optie "Configuratie..." werd ingesteld. Verander
indien nodig de configuratie. AIs de configuratie in orde is, is het programma
defect.

Resource-file GEMPROG.RSC niet gevonden of
onvoldoende geheugen!

-

Opstarten van EXEC.
De file GEMPHOG.RSC staat niet op dezelfde diskette of in dezelfde folder
als de lile EXEC.PRG.
Controleer of GEMPROG.RSC op de juiste diskette staat. Als dat niet het
geval is, kunt u GEMPROG.RSC vanaf een backup of de originele diskette
naar de werkdiskette kopi6ren.

Resource-files voor maskers niet gevonden of
onvoldoende geheugen!

-

Openen van een database.
De file met de extensie RSC werd niet gevonden of er is te weinig geheugen
(MEM) beschikbaar.
Als de RSCJile wel beschikbaar is, dan is het geheugen te klein. Wilt u
over meer geheugenruimte beschikken, dan kunt u een eventueel geinstalleerde RAlVldisk verkleinen, het computergeheugen uitbreiden of deskaccessoires uitschakelen.
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Stack pointer overflow! Berekening te complex!

-

Laden of delinidren van een berekening.
De berekening bevat te veel formules.
Verminder het aantal formules binnen de berekenang.

String stack pointer overtlow!

Te veel tekenreeksen in rekendefinitie!
Laden of delinieren van een berekening.

-

Te veel string-constanten gebruikt.

Gebruik minder string-constanten in de berekening.

Syntax-fout! Ongeldig symbool!

-

Laden of delinieren van een berekening.
U hebt verkeerde symbolen gebruikt, zoals ronde in plaats van vierkante
haakjes bij kenmerken.
Controleer de rekendefinitie (haakjes, teken, enz.). De positie van de fout
wordt aangegeven. Laad de definitie en corrigeer de fout met behulp van
de text-editor. Tijdens het definidren kunt u op TERUG klikken tot de fout
is gewist.

TALK niet gevonden!

-

Kiezen van de optie "Aditalk".
Het programma TALK.TOS is niet aanwezig of defect, of u hebt een verkeerd
toegangspad opgegeven. Controleer ol TALK.TOS zich in de folder bevindt

die via de optie "Configuratie..." werd ingesteld. Verander indien nodig
de configuratie. Als de con{iguratie in orde is, is het programma defect.

Tekenreeks ontbreekt in rekendefinitie!

-

Laden of delinieren van een berekening.
Het format-teken moet een string-constante zijn.
Gebruik string-constanten.
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Te veel koppelingen!

-

lnlezen van een samenvoegformulier.
Het samenvoegformulier bevat meer dan 32 koppelingen of terugkoppelingen.
Lees het samenvoegformulier in met behulp van de text-editor. Rdgel- en
kolomnummer worden bij het optreden van de fout aangegeven. Verwilder
de laatste koppeling.

Te veel weergave-vensters!

-

Tonen van gegevens als lijst in een venster.
U kunt maximaal 4 weergave-vensters gebruiken.

Als minder dan 4 weergavevenster zrjn geopend, moet u het aantal via
de file EXEC.INF verhogen (zie appendix). U kunt ook een venster sluiten
dat u niet meer nodig hebt.

Te weinig terug-koppelingen!

-

lnlezen van een samenvoegformulier.
Het samenvoeglormulier bevat meer koppelingen dan terugkoppelingen.
Lees het samenvoegformulier in met behulp van de text-editor. Regel- en

kolomnummer worden bij het optreden van de fout aangegeven. Bij de
laatste koppeling ontbreekt de terugkoppeling.

Toegangspad reeds bezet door weergave-venster!

-

"Tonen" (als lijst en als masker), "Export" en "samenvoegen".
Elke file heeft slechts In toegangspad per sleutel.
Sluit het venster ol kies een andere sleutel. Virtuele frle vol!
Overnemen van gegevens op het prikbord.
De maximale opslagcapaciteit van het prikbord werd overschreden.

U kunt de capaciteit (in record-adressen) van het prikbord via de file
EXEC.INF instellen. Normaal is deze capaciteit 500 adressen. Elk adres

neemt in het geheugen vier bytes in beslag.
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Zinloze functie!

-

Handellngen die geen uitwerking hebben.
Om zinloze handelingen te voorkomen.
Voer geen zinloze handelingen uit. U krijgt deze melding als u bijvoorbeeld
een File-ikoon naar de lmport-ikoon sleept of manipulaties op het prikbord
uitvoe( als dit leeg is.

")" ontbreekt in rekendefinitie!
-

Laden of definieren van een berekening.
ln een berekening ontbreekt een sluit-haakje.
Controleer de berekening (haakjes). De positie van de fout wordt aangegeven. Corrigeer de definitie met behulp van de text-editor. Tijdens het
definieren kunt u op TERUG klikken tot de fout is gewist.

";" ontbreekt in rekendefinitie!

-

Laden of definieren van een berekening.
Aan het einde van de berekening ontbreekt de puntkomma.

Controleer de berekening (puntkomma). De positie van de {out wordt
aangegeven. Corrigeer de definitie met behulp van de text-editor. Tljdens
het delinieren kunt u op TERUG klikken tot de lout is gewist.

":"
-

ontbreekt in rekendefinitiel

Laden of definieren van een berekening.
Het "="{eken dat naar een kenmerknaam verwijst, ontbreekt.
Controleer de berekening (:). De positie van de fout wordt aangegeven.
Corrigeer de de{initie met behulp van de text-editor. Tijdens het definldren
kunt u op TERUG klikken tot de fout is gewist.
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Appendix B: EXEC.INF file-format
In de EXEC-module kunt u verschillende instellingen zelf opgeven en in het
geheugen opslaan. De file EXEC.INF wordt bij het opstarten van EXEC
automatisch ingelezen, waardoor de gewenste instellingen als default worden
genomen. Voorbeeld van een EXEC.lNFJile:
128 Ib heap
I 40 {00 oulput windows/lincs/cols
500 clipboard records

016
064
0 112
0 160
0 208
80 16
80 64
80 1'12
80 160
80 208
160
160
160
160
160

210
240
210
2il0
240

16

64
112
160
208
10
64

't12
160

208

320 t6
320 64
320
320
320

100
100
100
400

{00

480
480

112
160
208
16
64

112
160
208
16
64
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0 288
568 I
568
568
568
568

56

104
152
200
288

80
000
002

1

00002

0

(27)-(1)
(271U1

$
ADI

ADIiIEilS ST
ATARI

01132 72 31 t

c:

3

\wordplus\wordplus.prg

GEt[

c:\adimens\inil.prg
GEI[

c:\adimcns\drc.prg
GETII

c:\adimGns\rsorg.ttp
TIP

c:\adimens\lalk.los
T0s
G:\adimens\c0mmand.prg

T0s
b: \campin0\,b:\camping\camping
De eerste regel geeft aan hoeveel geheugenruimte (HEAP) voor de database
moet worden gereserveerd. Deze ruimte is gereserveerd voor de maskers
en de vensterinhoud en moet ten minste 100 Kbyte groot zijn.
De t\iveede regel geeft het aantal vensters en de grootte daarvan. ln hel
bovenstaande voorbeeld gaat het om maximaal 4 vensters, elk van 40 regels
en 400 kolommen. Het aantal vensters moet altijd tussen 1 en 4 liggen. Bij
een computer met een kleinere geheugencapaciteit moeten de bovenstaande
waarden eventueel worden verlaagd.
De derde regel geeft de capacileit van het prikbord aan.
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Elk record op het prikbord neemt 4 bytes in beslag, in het dit voorbeeld dus
2 Kbyte stack-geheugen.
De volgende 32 regels geven de beeldschermcoordinaten van de Iile-ikonen
aan, eerst de X- en daarna de Y-waarde.
Daarna worden 7 coordinatenparen (X,Y) gegeven voor de volgende ikonen:

-

Prullenmand
Printer

Disk
lmport
Export

Samenvoegen
Prikbord

De daarop volgende regel bevat 7 getallen. De betekenis hiervan wordt
hieronder aangegeven (0 = geactiveerd, 1 = uitgeschakeld):

-

Filter activeren

Rekenen activeren
Weergave als lijst (0), of als masker (1 )
Sorleren (0 = oplopend, 1 = sequentieel, 2 = allopend)
Doorlopende tekst
Gevonden records tonen
ln prikbord overnemen
Help
Fonts (1 = 8 punten, enz.)

De daaropvolgende regels geven de printerinstellingen. Deze worden aangegeven in 5 getallen, die de volgende betekenis hebben:

-

Lettertype
Expanded (breed schrift)
Regelafstand
Printer
Printerpoort (0 parallel, 1 = serieel)

:

De twee volgende regels zijn tekstvelden voor stuurcodes:

-

Printer init
Printer exit
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De volgende 7 regels behoren tot de dialoogbox voor de paginalayout. Hiervan
zijn 6 regels gereserveerd voor kop- en voetregels en 1 regel met 8 waarden
voor de volgende instellingen:

-

:

Form feed (0 = uit, 1 aan)
Kenmerknamen (0 = uit, 1 = aan)

Papierbreedte
Papierlengte

ToF-marge (aantal regels vanal bovenrand papier lot tekst)
Bovenmarge
Ondermarge
BOF-marge (aantal regels tussen laatste teksl en onderrand van papier)

De laatste 12 regels (6 regelparen) hebben betrekking op de programmaconfiguratie. Het pad en het type worden steeds in een nieuwe regel
aangegeven. De 6 paren hebben betrekking op de volgende programma's:

-

Text-edilor
INIT

REORG
TALK
DOS Shell

De laatste regel geeft de toegangspaden voor de INX- en RECJiles, die door
een komma moeten worden gescheiden, evenals de naam van de database,
die automatisch moet worden geladen. De naam moet door een spatie van
de toegangspaden zijn gescheiden.
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Appendix C: EXP file-format
De import- en exportfuncties van EXEC maken Asclljiles met de extensie
EXP aan. Deze files zijn als volgt opgebouwd:
.FILE Ibestand] .ITEMSET Ikenmerkhoeveelheid]

Irecord]
Irecord]
etc.

Om de relatie aan te geven, wordt de file-naam in de eerste regel vermeld.
Daarna volgt de hoeveelheid van alle kenmerken die bij het exporteren werden
opgegeven. Hierbij geldt:

een "1 " voor kenmerk aanwezig
een "2 ' voor kenmerk niet aanwezig
ln totaal kunnen 51 1 van dergelilke cijfers voorkomen, hetgeen overeenkomt
met het maximale aantal kenmerken in de file.
Hierna volgt een spatie met daarachter steeds een record, dat altijd door een

spatie wordt gevolgd. De kenmerken van een record beginnen steeds op
een nieuwe regel, zodat het aantal regels precies overeenkomt met het aantal
enen in de lTElvlsET.

Files die in dit format worden geexporteerd, kunnen zonder meer met de
importjunctie weer worden ingelezen. Als de kop ontbreekt, dus FILE en
ITEMSEI, worden bij het importeren de huidige lile en het huidige aantal
kenmerken benut. Het is dan echter naet meer zeker, dat de record-regels
passen bil de kenmerktypen van de huidige file.
De lunctie "Samenvoegen" biedt ook de mogelijkheid op een llexibeler wtjze
te exporteren omdat daarbij de records op willekeurige posities kunnen worden
geplaatst en er eventueel ook albreekstreepjes tussen kunnen staan.
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Appendix D: PIK file-format
Adimens biedt de mogelijkheid een filter als ASCII-file op te slaan, met de
extensie PlK, Complexere lilterdefinilies kunt u ook met een text-editor opstellen.
Hierbij begint het format, zoals bij het exportjormat, met de Iile-naam, dus:
.FILE [bestand]

Dan volgt een spatie, met daarachter de filterdefinities.
Voorbeeld:

([naam] > 'M') & ([PLTS]

-'10')

Elke voorwaarde moet tussen haakjes staan. Andere voorwaarden kunnen via
de logische verbindingstekens "en" (&) of "ol" (l)worden toegevoegd. Bedenk
hierbij dat "en" een sterkere verbinding aangeeft dan "of". Zet kenmerknamen
altijd tussen vierkante haakjes. Als een regel vol is, kunt u na een verbindingsteken op de volgende regel verdergaan. U kunt het bovenstaande
voorbeeld dus ook als volgt formuleren:

([naam] > 'M' &
([PLrSl = 't o')
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Appendix E: CAL file-format
Adimens biedt de mogelijkheid een berekening als ASCII-file op te slaan, met
de extensie CAL Complexere rekendefinities kunt u ook met een text-editor
opstellen. Hierbij begint het format, zoals bij het exportjormat, met de filenaam, dus:
.FILE lbestand]

Dan volgt een spatie, met daarachter de rekendefinities.
Voorbeeld:

ltot.prijsl = [basisprijs]

.

1.20i [nummer] = [nummer] + 1;

Sluit elke berekening al met een puntkomma. Zet kenmerknamen altijd tussen
vierkante haakjes. Als een regel vol is, kunt u na elk deel van de berekening
op de volgende regel verdergaan. U kunt het bovenstaande voorbeeld dus
ook formuleren als:
[tot prijs] = [basisprils]

+

.

1.20; [nummer] = [nummer]

1;

Voor de duidelijkheid kunt u het best na elke afzonderlijke berekening op
een nieuwe regel beginnen. Voorbeeld:

-

ltot.prijsl - [basisprijs] 120:
[nummer] = [nummer] + 1;
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Appendix F: ITM file-format
Via de optie "Db-opzet opslaan" kunt u de hoeveelheid kenmerken, de volgorde

van weergave evenals de veldlengte van de kenmerken opslaan. Bij de filenaam wordt de extensie ITM (ITEMS) aangeboden. Zoals ook bij het exportformat, begint het format hier met de file-naam:
.FILE [bestand]

TTEMSET

1 1 1 1

000000
,ITEMORDER

0000000000000000000000000000000000000000000

1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 '12 13 14 15

16 17 18 19
32 33 34 35
48 49 s0 sl
64 65 66 67

,ITEMWDTH

5
664
664
664
664
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Appendix G: BAT file-format
Bij het openen van de database NAAM zoekt het programma in de lolder
met de gegevensjile REC naar een tekst-file met de naam NMIVI.BAT. Als
deze lile wordt gevonden, wordt hil ingelezen. NAAM.BAT bevat afzonderlijke
regels, die zowel een logische databaseJile als een externe tekst-file aangeven.

De extensie van deze tekst-file bepaalt de uit te voeren handeling. Hierbij
geldt:
Extensie PIK = filter laden
Extensie CAL = rekening laden
Extensie lTlvl
Db-opzet laden
Extensie DOC = samenvoegformulier inlezen

-

De naam van de tekst-file moet worden voorafgegaan door de naam van de
logrsche databasejile, gevolgd door ":".
Voorbeeld (van CAI\ilPlNG.BAT):
PLAATS:PLAVERK.PIK

PLMTS'PLAVERK.CAL
PL,a'ATS:PLAVERK,DOC

Van de file PLMTS worden dan achtereenvolgens het filter PLAVEBK.PIK, de
rekendefinitie PLAVERK.CAL en het samenvoegformulier PLAVERK.DOC ingelezen.

Let op!
De files met de extensies BAT, PlK, CAL, ITM of DOC moeten in dezelfde
folder zijn opgeslagen als de RECJ|le.
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Appendix H: Toegangstiiden
Om inzicht te krijgen in de snelheid van het database-systeem werden
uitgebreide tests uitgevoerd. Daarbij werden met behulp van een systeemklok
nauwkeurige tijdmetingen verricht (nauwkeurigheid max. 1 /200 sec.).
Belangrijk voor de gebruiker zijn de tijden die het systeem nodig heeft voor
het uitvoeren van commando's, want dat is van groot belang voor de snelheid
waarmee de gebruiker met het systeem kan werken. Zells een doorgewinterde
gebruiker kan niet efficidnt werken als het systeem lange wachttijden kent.
Gebaseerd op DIN 44300 geeft de onderstaande afbeelding een overzicht
van de tijd die het programma nodig heeft voor het uitvoeren van verschillende
taken.

lan
rNoer
Begin

4I

Ernd€

van B€qn

Ende

verwerk'ng veMerkrng

1

I

I

hvo€rl td
Flesponslrd i-,
lqebuil.er) (compule,) B€q,n
L t@r

we,ker,rrerid
I

E,noe

u voer

Tljd rot eindresullaal

Afbeelding: Tijdspannen

biy

een dialoog

Voor de nu volgende meetresultaten werden twee bestaande databases
gebruikt, namelijk de database AVR (audio, video, records) met de files "audio",
"video", "albums", "singles" evenals de database SW (software-catalogus) met
de liles "software", "adressen", "tretwoord" en "beurs".
Bij de database AVR ziin de antwoordtijden afkomstig van een systeem met
een hard disk. Bij de database SW werden metingen verricht met een systeem
met een diskette drive en een hard disk.
Van AVR werden twee files bij de test betrokken, namelijk "audio" en "albums".

Van SW werd de file "software" gebruikt (zie onderstaande tabel).
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Iile
AVR.audio
AVB.albums

SWsoftware

records

sleutels

grootte

5321
261
594

4

176
2388

60%

3

6

1244

420/"

7o

vol/records

Prolessioneel gebruik van een database-systeem is alleen nuttig bij gebruik
van een hard disk, omdat alzonderlijke diskettes vaak te klein zijn om alle
gegevens onder te brengen. Dat is ook de reden waarom AVR niet ook op
een diskette-systeem kan worden gemeten. Bovendien zijn hard disks aanmerkelijk sneller dan diskettes.

De gemeten tijden met betrekking tot database-bewerkingen hangen

in

belangrijke mate al van de algoritmen van de module C-Prog {zie appendix).
Aangezien de sleutels van de gegevens in gewijzigde Bayer-boomstructuren
worden gehouden, worden de betreffende bewerkingen ook bij grote hoeveelheden records bijzonder snel uitgevoerd.
Bil bewerkingen die via een dialoog op het scherm worden uitgevoerd, komt

de commandobevestiging binnen 1 seconde. De antwoordtijd van dialoogen menu-operaties ligt altijd onder 0,1 seconde.
Van de database-bewerkingen werden de opties invoeren..., wijzigen..., wissen..., zoeken..., tonen, export, en samenvoegen getest.

lnvoeren

file

hard

disk

audio
softlvare

2,82-5,71
1,58-3,78

diskette

s,30-9,70

De tijd is uitgedrukt in seconden. De tijd voor het invoeren van een record
in een database hangt zowel af van het aantal reeds aanwezige records, als
van het aantal sleutels, omdat elke sleutel een eigen boomstructuur heeft.
Voor database-systemen waarvoor bij de invoer geen sleutelboom wordt
opgebouwd, zijn de invoertijden natuurlijk een stuk korter. Daar staat tegenover
staat dat bij elke uitvoer (naar scherm, printer, disk, enz.) een aparte boomstructuur resp. index moet worden aangemaakt, wat zeer veel tijd kost. Bij
C-Prog gaat de snelheid van de data-uiNoer ten kosle van die van de invoer.
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Terwijl het systeem bezig is een record in te voegen, kunt u via een interrupt
gestuurde toetsenbord-driver nieuwe gegevens intikken, die dan in een bulfer
worden opgeslagen. Zodra het record is ingevoegd, worden de tussentilds
ingetikte gegevens op het scherm afgebeeld.

Wissen
file

hard disk

audio

2,50-3,80

software

1,85-2,77

d

iskette

4,69-6,19

Voor het wissen geldt hetzellde als voor het invoeren. Hier moeten uit elke
boom de bijbehorende sleutels worden gewist.
Na het wissen ontstaan er hiaten in de database, die niet automatisch worden
verwijderd. Deze hiaten verwijdert u met behulp van de reorganisatiemodule.
Het reorganiseren van een complete database kan meerdere uren in beslag
nemen. Dezelfde tijden gelden als alle records met de importfunctie in een
lege database worden ingevoerd.

Wijzigen

file

hard

audio
software

3,31-5,30
1,68-4,33

disk

dtskette

6,03-8,35

Bij het wijzigen moeten niet alleen oude sleutels worden gewist, maar ook
nieuwe sleutels in de boomstructuren worden ingevoegd. De tijd die nodig
is

voor het wissen is sterk afhankelijk van het aantal sleutels dat werd veranderd.

Als geen sleutels, maar alleen velden werden veranderd, moet het record
ook opnieuw worden geschreven en eventueel verplaatst.
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Zoeken
Bij het zoeken is het van belang naar welke sleutel wordt gezocht. De
sleutellengte is bepalend voor het aantal sleutels dat in een gegevensblok
past. Bij hele getallen kan een blok natuurlijk meer sleutels bevatten dan bij
lange tekenreeksen. Bij de file "audio" werden twee zoek-opdrachten uitgevoerd. Enerzijds werd een bandnummer (tape) gezocht en anderzijds een
uitvoerder (artist). Bij het zoeken was "tape" een heel getal en "artist" een
tekenreeks van 1 5 letters.
Zoeken van Audio.tape op hard disk:
tape

10
20
30
60
70
80
90

rijd
0,625
0,580
1 ,040
0,885
0,295

0,8s0
0,230

gemid-

deld

0,644

Zoeken van Audio.artist op hard disk:
tijd

Beatles
0,850
Elton 0,800
Madonna 0,930
Rolling Stones 0,625
Rush, Tom
1,560
Santana 0,370
llhrwick, Dionne 0,815
ZZIop
0,240
John,

gemiddeld

0,77 4

ln de file van de database SW wordt naar een programmanaam gezocht. De
sleutellengte bedraagt 30 tekens.
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Zoeken van Software.programmanaam:

programmanaam hard disk diskette
Adimens
Habacad

gemiddeld

0,445
0,305

2,0s5
2,480

0,390

2,180

0,380

2,238

De zoektijden lopen sterk uiteen. Toch zal het duidelijk zijn dat bij het werken
met een hard disk het opzoeken van 66n record uit een totaal van 5321
nog redelijk snel verloopt. De maximale zoektijd is namelijk ongeveer 1 ,5
seconde, gemiddeld ongeveer 0,77 seconde.
Bij een diskette met 594 records varieert de zoektijd van 2 tot 2,5 seconde.
Als men op basis van een gelijksoortige of dezellde sleutel zoekt, wordt een

record sneller gevonden, omdat C-Prog een virtueel sleutelgeheugen opbouwt,

waarin bepaalde sleutels worden opgeslagen. Vandaar dat de zoekvolgorde
een belangrilke rol speelt in de testresultaten.
Als een record is gevonden, wordt het volgende record, dat dezelfde sleutel
bezit, in ongeveer 0,05 tot 0,1'1 seconden gevonden.

Weergave
Bij de weergave als lijst of als masker spelen twee factoren een rol. Enerzijds
is de vensteropbouw belangrijk, anderzijds moet het venster worden gevuld
met de gewensle inhoud.
Als een venster op het scherm wordt opgebouwd, ziet u een zich uitbreidende
rechthoek, met daarna de vensterrand-componenten (naam, scroll-balken,
enz.). De opbouw van een venster duurt ongeveer 0,77 seconde. Dit is tevens
de antwoordtijd.

Daarna wordt het venster ingevuld. Het programma moet de records eerst
uit de database ophalen en daarna vertalen en invullen. Als de eerste pagina

is ingevuld, kan de gebruiker weer opdrachten geven. De tijd tot het eind-

resultaat is hiermee bepaald (zie ook bovenstaande afbeelding).
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Het lettertype is bil de weergave van groot belang. Soms is de gewenste
karakterset al aanwezig, maar het komt ook voor dat deze nog moel worden
berekend (bijv. verdubbeling van het aantal pixets bij dubbele grootte). De
snelheid waarmee tekens worden weergegeven, is binnen GEM bovendien

afhankelijk van de breedte van het teken. Bij een breedte van 8 pixels kan
het systeem in bytes rekenen, bij 6 pixels moet het in bits rekenen.
Bij de onderstaande tests werd uitgegaan van het 9-punt-font, dat een hoogte
en breedte heeft van 8 pixels. Als u het venster voor de eerste keer opent,
worden 24 regels en dus 24 records getoond (1 schermpagina tijd tot

-

eindresultaat).

Twee verschillende sorteercriteria werden getest. Enerzijds de sequentiele
weergave, waarvoor geen sleutel nodig is. Hierbij worden de records weergegeven in de volgorde waarin ze werden ingevoerd. Anderzijds weergave
op basis van een sorteercriterium (Audio.artist of Albums.artist) resp. de
programmanaam (Software.programmanaam). Hierbij zijn de gegevens verspreid op de disk opgeslagen, omdat de invoer in een andere volgorde
plaatsvond.

AVR-database:

Sequentieel:

file l pagina I record
audio ,08 0.04s0
1

albums

2,13

0,0888

Op artiest gesorteerd:

file l pagina l record
audio 3,21 0,1338
albums 8,18 0,3408
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Aangezien een audio-record voor 60% vol is (zie tabel 8.3), moeten per record
gemiddeld 105 bytes aan gegevens worden opgehaald. Een album-record
is gemiddeld voo( zoyo vol, zodat ongeveer 477 bytes moeten worden
opgehaald. Daarom ziln de weergavetijden bij de albumsjile ongeveer drie
keer zo lang als bij die van de audiojile.
SW-database

sequentieel:

geheugenmedium

1

hard disk
d

pagina

1 record

,80
5,97

0,0750
0,2488

1

iskette

Op programmanaam gesorteerd:

geheugenmedium
hard disk
diskette

l

pagana

l

4,69
3,66

0,1954

record

0,5692

Het zal duidelijk zijn dat het werken met diskette-drives niet aan te bevelen
is, omdat daarbij lange wachttijden optreden. Als u een grotere karakterset
gebruikt, bijvoorbeeld de Corpuskarakterset (10 punten), dan past er minder
inlormatie op een schermpagina en nemen de wachttijden evenredig al.

Scrollen
U kunt de scroll-balk van het weergavevenster naar elke willekeurige positie
slepen. Uitgaande van de actuele positie wordt dan de nieuwe positie berekend,
Aangezien de database geen functie kent waarmee vanuit een bepaalde positie
(bijvoorbeeld het 48ste record) direct naar de andere kan worden gesprongen,
is dil een lineaire procedure. Dit houdt in dat de sleutelboom ln de aangegeven
sorteerrichting lineair moet worden doorlopen, wat veel tijd kan kosten.
ln het onderstaande wordt uitgegaan van de audiojile van de AvR-database.
Na het openen van een weergavevenster met 12 records, wordt de scroll-balk
van de bovenste naar de onderste positie gesleept, zodat 5321 - 24 = 5297
records worden doorlopen.
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Na het scrollen worden de laatste 12 records getoond. Zowel de sequentidle
sortering als de sortering volgens tape-nummer werden getest.

sorteerrichting

5297

records

25,49
51,00

sequentieel
volgens tape

'1

record

0,00481

0,00963

Hieruit blilkt dat het scrollen van een paar records geen problemen oplevert,
het scrollen van alle records daarentegen wel. Bij een volle database met
maximaal 65535 ingevoerde gegevens neemt het scrollen bij sequentieel
sorteren ongeveer 3'l6 seconden in beslao.

Export
Voor het exporteren van records werd de AVR-database met de files "audio"
en "albums" vanaf hard disk opgehaald. DaarbiJ werden telkens 100 records
van de files "audio" en "albums" geexporteerd.

naam

tijd/record

audio
albums

grootte van de exportjile
14 Kb

0,079
0,264

42 Kb

De grootte van de exportjile is afhankelijk van de mate waarin de records
vol z ln. Het schrijven in ASCII-format telt zwaarder dan het ophalen van records.

Samenvoegen
Voor het samenvoegen moest de snelheid van de parser en de interpreter
worden getest. Voor de file "audio" van de AvR-database werd het volgende
samenvoegf ormulier opgesteld:
te

kst

te

kst

#Tape:48 #Number4# $f itleS
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Deze 6 regels werden 34 keer herhaald, zodat het samenvoegformulier een
lengte had van 204 regels met een totale grootte van 1598 tekens.
Het inlezen en controleren van syntaxjouten nam 4,57 seconden in beslag,
dus 0,022 seconde per regel, of 0,00286 seconde per teken.
Het ophalen van de records, het overschakelen naar het samenvoegformulier
en het invullen nam voor het gehele formuher '1,824 seconde per record in
beslag. Aangezien een samenvoegformulier {standaardbrieven, adresetiketten)

normaliler minder regels bevat (bijvoorbeeld 20), worden dit soort formulieren
meestal 10 keer zo snel gegenereerd.
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Appendix l: De database-programmeer-interface
C-Prog

De modules EXEC en ADITALK passen bij de database-interface C-Prog. Dit
programma

is,

zoals de naam al aangeeft, rn de prograrnmeertaal C geschreven.

Het gaat hier om een aantal functies, die de interne opslag van databasegegevens verzorgen alsmede de in- en uitvoer regelen van formulieren op
het beeldscherm. C-Prog verzorgt ook nog enkele funclies van GEIVI waardoor
het werken met de database sneller kan verlopen

C-prog bevat in principe 2 soorten functies. Enerzijds de database-basisfuncties,
die direct van toepassing ziln op de database waarmee wordt gewerkt.
Anderzijds de functies die de weergave van de afzonderiijke records op de
uitvoer-eenheid regelen.
Het database-schema, dus de beschriiving van de afzonderlijke files en recordtypen, wordt vastgelegd middels de lNlT-moduie. Vervolgens kan het manipuleren van gegevens via de EXEC-module plaatsvinden. Aangezien de EXECmodule zeer algemeen werd gehouden, kunnen daarmee nret alle opdrachten
worden afgehandeld. Om toepassingsspecifieke problemen te kunnen oplossen, kan men via C-Prog ook werken in dezelfde, met lNlT opgesteld database.
De samenhang tussen de afzonderli]ke elementen ziet er als volgt uit:

Af

beelding: Samenhang tussen database-componenten
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Appendix

J: Beeldschermmaskers

en formulieren

Deze appendix geeft een overzicht van de beeldschermmaskers van de
databases CAlvlPlNG en AVB. Ook vindt u hier een overzicht van de filteren rekendefrnities en de DOC files van de CAITIPING-database

a) Maskers

AVR

AUDIO:

lape: l---

Side

Iuiter:
Title

!

fintist

i

(Eg
Ker

ReEorded

tor Title

i

tor nrtist

i

i-

Stereo:

| --l--l--

Exu-EH-aIISidEFEfl l7o-fr

Titre i

Eil

VIDEO:

Iape:
ltiFi

!

f--

llunben

|

_

Stereo

i-

Rrtorded:

Tttlel
nPtlst

-l--l-

-UideoEliDt

Tiiei

-

--

I

Krg For Title

i

nrtist

!

Keu For

Ei.iMEExI EiEFPETI
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ALBUMS:

Pagina

1

:

t{unber:

nrtist

[-

Pnoducedt

----

i

Iitlel
KeI for Rrtist

r

l?rtf7illTEiit

ME-TII]TETFEIIIToEK_Eil

o-l

SINGLES:

llrnbe

l---

Tiie!

Irar.ks i

hrtist

i

-

I

ieg tor Title
Keg

Produted

i

for ertistl

EMEETf,I3iEFDI-II17Bt.Ii-I
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NiIAXISINGLES:

l-

llrrberl
Tire

!

nrtlst

Produced

i --

Tr.dst

!

KEg Fon

Title!

Ker For ertist

!

EIU-IEETISiOFDMl7dEEil

b) Maskers

CAMPING

ADBESSEN:

nlDslcutel:
a!nhef!

rchterna

v00rnaalt i

Stnrat i

roon0lrrts

!

tel,

i

lrnd

res,rcns ootv,
plts, arn!,
res, tcuest. ontr,

!

,

su*oist

ai-t-

I

i --l-/- eertrd(i
Dlts, lrnb, verz, ! -/-/res, lcdrag ontv. i -/-/-

-/-/-

oFrar'tlog i

EiU-IEEIlsidFiEnf Zdfr En
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PLMTS:
Pagina 1

:

rtrrts:

L

i.l.!

!.!.Dlrsr

;t;iaiiii rJ..il si -/-/{.. a t.i ll: od.r 6r -

trorii
wrtrdc

l.nt*.nr

-/-/-

ovlridtliren:

--

ir..nr.ldr
lhkt.lcll.itr -,-,tor.lah.tr

-,-

r-riamSi6iiFq

-

-

-

Pagina 2:

tui -,_
F r.alm

Fr6iii-t

GROEP:
tfo.Drefl.!.r.!
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c) Filter-,

reken- en DOC-liles

PLAPRIJS,CAL
.FILE PLAATS

[overnachtingen] = lvertrek] - [aankomst];
[tot.bedrag] = ([begl. boven 14 ir] ' -2,50 + [van 6 tot 13]
2,00 + [staangeld] + [auto] ' 2,00) [overnachtingen] +
lelektriciteitl;
[BTW] = [tot.bedrag] - [tol.bedrag] / 1 ,20i
PLTSHEKEN.CAL
.FILE PLAATS

lovernachtingen] [vertrokken] - laankomst];
ltot.bedragl + ([begl. boven -14 yl' .2,50 + lvan 6 tot 13]
2,00 + lstaangeld] + [auto] 2,00) [overnachtingen] +
[elektriciteit]l
.1,20;
lBTwl = [tot.bedrag] - [tot.bedrag] /

'

PLTSVERK,CAL:
,FILE PLMTS

[overnachtingen] = ([vertrokken] - [aankomst])
([begl. boven 14 .ir] + lvan 6 tot 1 3]);
ADREEIIK.PIK:
.FILE ADRESSEN

([woonplaats]

':

10?' ) en

(lwoonplaats] '= 3?.
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]

I

OVERHD,PIK
.FILE PLMTS

([naamsleutel] #' groep?' ) &
([aankomst] = 02/07/87)

1I

PLTSVERK.PIK
.FILE PLMTS

([naamsleutel] # 'groep?' ) &
([aankomst] = 1 5 I 07 I 87 |
ADREETIKDOC:

#aanhef#
#voornaamf #achternaamf
#straat#
#woonplaats#

#land#
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ADRESSEN,DOC:

CAMPING ZEEZICHT
lvlichiel de Ruyterkade

25

Tel.: 012-34567

Bank: AMRO 192837 465
Giro-rek.: 987654

1 020 AF Wijk aan Zee
#aanhef#
lfu oornaam##achternaam#
#straat#
Swoonplaats#

#y"land#
Wijk aan Zee, #datumf
Beste campeerder,

U denkt vast en zeker nog met genoegen terug aan de vakantie die u vorige
zomer doorbracht op camping Zeezicht, met de prachtige zee, de duinen
en lommerrijke bossen.

Ook dit jaar proberen wij zoveel mogelijk aan de wensen van onze gasten
tegemoet te komen. Daarom hebben wij een aantal activiteiten georganiseerd
die uw verblijl op camping Zeezicht nog aangenamer en afwisselender zullen
maken. Tot deze activiteiten behoren onder meer:
surrplankverhuur en individuele surflessen
paardrij- en zwemles voor kinderen
fietsverhuur
Wij hopen u dit jaar weer te kunnen verwelkomen op onze camping. Dit jaar
bieden we voor dezelfde gunstige prijs als verleden jaar nog meer faciliteiten!
Voor de periode van 1 5 juni tot 15 augustus is het raadzaam tijdig te reserveren.
Tot ziens op de campingl

-
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Bijlagen: plattegrond, prijsliist
Reservering alscheuren en terugzenden s.v.p. --(res.-kosten HFL. 20,--)

--

Ja, ik reserveer voor de periode van ..... tot ......
voor .. personen, voor een plaats in de
0 zeestrook, () middenstrook, 0randstrook

Speciale wensen:
PLAANMEL,DOC:

AANMELDING CAMPING ZEEZICHT

woonplaats: #woonplaats#
naam: #naam#, llvoornaam#

adres: ,rstraat#
#woonplaats#
geboorteplaats: #geb.plts:-25# nat.: fnat.#

geboortedatum:#geb.datum:-8# beroep:tberoep#
aankomst: #aankomst:-8f waarsch.vertr.dat.:#vertrek#
aant. pers.:

pers. boven 14 jr: #begl. boven 14 jr#
.13
jr: ,rvan 6 tot 13#
pers. van 6 tot
pers. onder 6 lr: #onder 6#
kenteken: #kenteken(1 )# #kenteken(2)#
pasp.nr: #pasp.nr#

datum:

(c) ADI Software

handtekening:

41

(c) ATARI Corp.

Appendlx

ADIMENS ST

PLTSOVERHD,DOC:

#count:2# f naam:-25# rlvoornaam:-25# #geb.datum# #woonplaats:40#...
#count2##achternaam, voornaam:-50# #geb.datum, #woonplaats:40#..

#+*
Met vriendelijke groet
CAMPING ZEEZICHT

(datum)'

(handtekening)

PLTSPRIJS.DOC:

#count:2# #plaats:-3# #naamsleutel:-25# van #aankomst:-6# tot..

#+#
#count# bezette plaatsen
totaal overnachtingen: #overnachtingen:3# kasonfuangsten
totaal:...

PLTSBEKEN.DOC:

HEKENING CAMPING ZEEZICHT
datum: #datum#
naam: #voornaam##naam#
adres: #straat#
,fwoonplaats#
plaats: #plaats# (HFL. #staangeld# /nacht)
van: #aankomst:-8# tot: #vertrokken#
overnachtingen: #overnachtingen#

HEKENING voor:
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aanlal personen
boven 1 4
van 6 tot '13

jr: #begl. boven 14 y:2* IHFL. 2,50 /nacht)
jr: fvan 6 tot 13:2# (HFL. 2,00 /nacht)
onder 6 jr: #onder 6# (gratis)

auto: #auto# (HFL. 2,00 /nacht)

elektriclteit: felektriciteitS
tot.bedrag: HFL. #tol.bedrag#

(ncl

2O7o BTW: HFL. #BTW#

)

Bekening is automatisch opgesteld en zonder handtekening geldig
PLTSVEBK,DOC:

plaats: #plaats#

naam: #naam#, #voornaam#
adres: #straat#
#woonplaats#

geboorteplaats: #geb.plts:-25# nat.: #nat.#
geboortedatum: #geb.datum:-8 beroep:#beroep#
aankomstdatum: #aankomst:-8# vertrekdatum: #vertrokken#
aantal personen
boven 14 jr: #begl. boven 14 jr#
van 6 tot 13 jr: #van 6 tot 13#
onder 6 jr: #onder 6f
Totaal aantal
incl. toeristen
kenteken: #kenteken( 1 )# #kenteken(2)$
paspoortnummer: #pasp.nr#

#+# --------------Totaal aantal overnachtingen inclusief toeristenbelasting
van op #datumS vertrokken personen: #overnachtingen#
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