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1.		HÁTTÉR ÉS CÉLOK


1.1		HÁTTÉR			


Ez a mű a hétköznapi programozóknak szól, amin azt kell érteni, hogy a multik nagy rendszereinek a fejlesztői és a mobil-applikációk készítői nem igazán tartoznak a haszonélvezői közé. Bár ki tudja...
Két dologért kell előzetesen elnézést kérnem.
Először is a programozó nagymenőktől azért, hogy belekontárkodok az ő dolgukba. Mindenki tudja rólam, hogy nem vagyok programozó. Hogy jövök hát ahhoz, hogy helyettük szóljak a programozás csínjairól-bínjairól?
Másrészt azért, mert picit füllentettem a könyvem címével, mivel nemcsak a programozásról szól, hanem az információs rendszer egyéb tényezőiről is: a programkészítés nem képzelhető el más rendszerelemek fejlesztése nélkül.
Mentségemre szóljon, hogy féltucatnyi rendszert teljes egészében magam programoztam és közben rábukkantam olyan problémákra és megoldásokra is, amelyek talán-talán újdonságnak számítanak. Persze én mindig abban a kivételezett helyzetben voltam, ami a programozóknak – nagy sajnálatukra – nem adatik meg, hogy tudniillik jómagam voltam a feladat megbízója és a kivitelezés ellenőrzője is. (Ami néha azért nem is olyan üdítő dolog.)
Engedjék meg, hogy bemutassam az általam készített rendszereket, nem önös reklámként, hanem hogy hivatkozhassak a bennük rejlő nem is olyan triviális mozzanatokra.

A GARABONCIÁS sokrétű és szép honismereti játékot a fiatalok számára készítettem elsőként a hasonló játékok sorában (1988). A rendszer mögött egy objektumos multimédiás adatbázis áll a Kárpát-medencére vonatkozó ismeretekkel, szöveges leírásokkal és ezernyi képpel.
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A MAGOL magyar-olasz szótárazó rendszer volt, amivel megtanultam olaszul. Majd némi átbütykölés után a barátom franciát, én meg portugált magoltam vele. Nem olyan csúcs, mint a nagy nyelvtanító szoftverek, viszont bárki a maga módján haladhat vele. Ja, és generalizált: minden nyelvre jó.
Régi rendszerfejlesztő rendszereimet (SZIAM, ADAM & EVA, SYDES) még Lévai Mária programozta, akitől sokat tanultam. Majd magamra maradtam.
Az AMOR adatmodellező rendszer a tervezett adatbázis minden szerkezeti baját feltárja. Mivel egy hiba többeket is szül, a programok rendesen meg vannak tűzdelve rekurzív eljárásokkal. Egy soklépcsősen ciklikus és/vagy (feltételesen) tranzitív szerkezet feltárása nem is olyan triviális feladat!
Az ÁLOM adatbáziskezelő egy olyan objektum-orientált, logikai szintű adatkezelő, amellyel egy laikus is készíthet a maga számára és kezelhet egy valódi adatbázist. Olyan struktúrákat is képes generalizáltan kezelni, amelyekről a mai relációs rendszerekben nem is álmodhatnak.
A SZKÓPA olyan négyszemélyes olasz kártyajáték, amit passziánszként is játszhat kedves barátom és otthonülő felesége. Nekik készítettem.
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A DIPLOMÁCIA az általam ismert társasjátékok közül a legbonyolultabb és legizgalmasabb. Egyes „ha így ..., viszont ha amúgy...” rutinjai szinte az őrületbe kergettek és alaposan megdolgoztatták a szürkeállományt. A mű végén annak a rutinjai szolgálnak „házifeladatként” (10. fejezet).
A végére maradt a KÁRPÁT rendszer. A Kárpát-medence mintegy 30.000 településéről és 5.000 közigazgatási egységéről vezet mindenféle, elsősorban nemzetiségi adatokat kb. 5 millió adattételben. 50 igen összetett program szolgál a települések egykori és mai lakosainak, régi és jelenlegi neveinek, kapcsolatainak, történetének és fotóinak a kezelésére. A multimédiás adatbázis mögött jelenleg 1.200 régi fotó áll.

A rendszer etalon lehetne arra, hogy miképpen kell egy-egy tájékoztató adatbázist felépíteni, de ilyesmire kishazánkban ma nem mutatkozik igény. Pedig milyen szépen és hasznosan össze lehetne kapcsolni például egy életrajzi lexikont egy településtárral...

1.2		CÉLOK


A fentiekkel gerjesztett nagy várakozás után talán lelombozóan hat, ha elárulom, hogy a Foxpro 8.0-val mesterkedek. A kívülállók azt hiszik, hogy az az ósdi dBASE utódja, de ez tévedés. A Foxpro olyan objektum-orientált adatbáziskezelő, amely (szinte) teljes SQL képességekkel is rendelkezik. Én nem legyintenék rá... Az alábbi példa legalábbis elgondolkodtató.

Az AB-AEGON-nál egy időben az adatintegrációra törekedtek és fel akarták tárni az addig rejtett adatátfedéseket. Először a végeredményt árulom el. Az eredeti adatbázisban 40.000 Kovács István személyi adatsor volt, amelyek 2-3.000 valódi személyt takartak.
Először írtam pár SQL browser-programot, amit UNIX alatt futtattam. A parttalan műveletet háromórás futás után kilőttem és az egész cuccot áttettem Foxpro alá.
Otthon nem egy bivalyerős szerveren, hanem a kis PC-men a Foxpro tíz perc (!) alatt kiadta a kétes tételek listáját és a javítási javaslatot (melyik tétel melyikkel lehet azonos). A Foxpro – röviden csak Fox – a Windows 2000-en és minden későbbi Windows alatt fut saját adatbázison és SQL-táblákon is. Én az előbbi megoldást választottam.
	
Nem kell csodára gondolni! A Fox (többek közt) két nagy előnnyel bír a relációs nyelvekkel szemben.

	Indexelés. Hihetetlenül gyorsan kezeli a „féloldalas”, ún. B+ fákra épülő optimalizált bináris indexeket, melyekben az indexfa szélessége és mélysége szintenként eltérő (lehet).
	Sztringkezelés. A „KOVÁCS ISTVÁN” jelsor nem azonos a „K o v á c s I s t v á n”-nal és természetesen az index a kettőt eltérően sorolja be, így feltalálásuk a relációs rendszerekben két külön keresést igényel.


Az Aegonnál régen egy „zseniális” rendszeralkotó úgy határozott, hogy az adatokat szóközökkel kell rögzíteni. Miért? Azt csak ő tudja. Meg talán a mamája...

A Fox módot ad az átalakított stringgel (karaktersorral) való keresésre:
	
Az n=ALLTRIM(STRTRAN(LOWER(nev,’ ’,’’))) parancs Kovács Istvánnál a fenti két névváltozatot egyaránt „kovácsistván”-ra hozza, ami után egyetlen menetben lehet megtalálni a két- (vagy akár több)féleképpen írt nevet. Mi több, lehetőség van karakterek levágására (csonkításra) is az indexben. Például a „Kovács I” substring rátalál a Kovács Istvánokra (meg persze a Kovács Imrékre is, akiket majd ki kell szűrni).

A dolog általános háttere a következő:

	A Fox ún. self-contained (önmagában teljes) programrendszer, amely az információs rendszerek bármely elemére (lásd 3.1 pont) vonatkozó parancsokat tartalmazhat. Ez azt jelenti, hogy az adatkezelés mellett képernyőkezelésre, ahhoz kapcsoltan input-outputkezelésre, illetve adatfeldolgozásra – vagyis feldolgozói műveletekre – is alkalmas.

Ezzel szemben az SQL ún. host-language (befogadó-nyelvű) rendszer, amely csak adatkezelő parancsokat tartalmaz. A képernyőkezelésre és a kezelt adatokon végrehajtott felhasználói műveletekre – vagyis adat-feldolgozásra – nem alkalmas. Ahhoz egy befogadónyelv szükséges, ami általában a C++, bár még a PL/1 is széleskörűen használt.

Kis kitérő. A hozzáértők megbotránkoznának azon, hogy én milyen szinte primitív módon alkalmazom a Foxpro parancsait és csodás képességeit. Például nem élek a függvények összevonható formáival. Inkább a szájbarágós, terjengősebb, de ránézésre érhetőbb parancsváltozatokat használom. A későbbiekben bornírtságomnak egyéb jeleit is adni fogom nehézkes felfogásomat azzal álcázva, hogy szeretem az egyszerűséget.
Amúgy a Fox csak szemléltetésre szolgál, amire prímán megfelel, hiszen parancsai érthetők és olyanok, amik más nyelvekben is hasonlóan működnek.

Kishazánkban az úgynevezett önös programozás vált megszokottá. Ennek jelszava az lehetne, hogy „enyém a program, magamnak készítem”.

A lényegét egy programozó így fogalmazta meg: „Én saját konvenciókat alkalmazok.” Mivel a konvenció megállapodást, egyezményt jelent, mondása szerint ő megegyezett – saját magával. Csodás...
A New York-i Chase Manhattan Bank 23. emeletén, ahol dolgoztam, csak pár ablak volt nyitható. Főnököm az egyiken szórta ki azon kollégám többhetes munkával készült programjának az egyetlen példányát, aki nem tartotta be a programozási előírásokat. Igaz, csak egy százoldalas eligazítás szólt róluk...

Most már rátérhetek e könyvecske kettős céljára.
Egyrészt fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a programozás nem a programírásnál kezdődik! Nem ismerem, hogy miként tanítják nálunk a programtervezést, de meg vagyok győződve arról, hogy „önösen”, azaz csak a program belső struktúrájával törődnek. Feltételezésem szerint azzal nem, hogy a programrendszer miként tükrözi a teljes rendszer szerkezetét és hogyan épít az általános rendszerszabványokra. (Bárcsak tévednék, de a gyakorlati tapasztalataim mást mutatnak.)
Kicsit megelőlegezve a mondanivalót itt a standard biztonsági eljárásokra, általános jellemzőkön alapuló képernyőkezelésre, a funkciók sajátosságai szerint felépült programstruktúrára és hasonlókra gondolok.
Vegyük például az X adóbevallási rendszert. Felismerhető-e a programjain, hogy azok a vállalat által meghatározott „imázs” szerint készültek, vagy Jucika programjai más jegyeket mutatnak, mint Józsika alkotásai? Itt nem a fantázia visszaszorításáról van szó, hanem az értelmezhetőség kényszeréről. Ki fogja tudni „elolvasni” Jucika programjait, ha majd – remélhetőleg – szülési szabadságra megy...?

Másrészt a felfedező öröme vezérel. Úgy vélem, hogy alkalmazok pár olyan részmegoldást, sőt koncepcionális elemet, amelyek újaknak számítanak talán a menők számára is, de a kezdőknek feltétlenül és a felfedezéseket örömmel és büszkén szeretném megosztani másokkal. A katedrán erre már nincs lehetőségem, így tehát maradt ez a könyv.
Két fontos megjegyzés.
Jóllehet az ÁLOM – és az annak megfelelő angol DREAM – rendszerem többfelhasználós volt, programjaim nem hálózati használatra, hanem egyedi felhasználók kiszolgálására készültek. Ezért a könyv nem szól vetélkedésről, zárakról, exkluzív hozzáférésről stb. Egy gépen mindig csak egy példányuk futhat, amit a rendszerek betartatnak.
Érdemes odafigyelni a könyv címére is. Nem arról szól, hogy általában hogyan kell programozni: arra vannak megfelelő kiadványok és tanfolyamok. Arról fogok beszámolni, hogy milyen sajátos problémákra és megoldásokra bukkantam, amelyek mások számára – talán vagy biztosan – ismeretlenek. Ha netán mégsem, akkor emlékezzünk a szólásra: „ismétlés a tudás anyja...”


2.		LEGYEN KÉPÜNK!



Itt nem az ábrázatra gondolok: a képet az imázs értelmében használom. Az általunk megírt programokat valaki használni fogja és ha akarjuk, ha nem, kedvező vagy kedvezőtlen benyomásokat szerez róla anélkül és még azelőtt, hogy a hasznosságáról és a hatásosságáról nézetet alkotott volna.

A Műszertechnika vállalat mindig felkarolta a próbálkozásaimat. A nyolcvanas évek végén megkaptam onnan a Windows 2.0 bétaváltozatát. Nem tudtam belőle kilépni, mert a fene gondolta, hogy a „start” jelenti a „stop”-ot. A konnektor segített. De megfogadtam, hogy én aztán Windows-t az életben soha... Hááát, kicsit másként fordultak a dolgok.

Ezért nem véletlenül került ez a téma az összes többi mondanivaló elé. Egy programot nem úgy készítünk, hogy leülünk és megírjuk az első sorait. Hanem úgy, hogy számba vesszük a betartandó előírásokat (szabványok) és eltervezzük a programunk képét meghatározó elemeket (paraméterek).


2.1		SZABVÁNYOK


„Új seprő jól seper”. Kevesen ismerik a szólás érdemibb felét: „De a régi tudja, hogy hol van a piszok.” Nem kell mindig feltalálni a sajtban a lyukat.

Amikor a bevezetőben említett bankba kerültem, addig nem nyúlhattam semmihez, amíg át nem tanulmányoztam két eléggé vaskos kötetet arról, hogy a Chase-ben milyen eszközöket kell használni, milyen struktúrában és formátumban kell valamit megírni stb. Bár jómagam szebbet is el tudtam volna képzelni, arról jobb volt elfeledkezni.

Egy x ideje működő szervezet bizonyára jobban tudja, hogy mit és miért követel meg úgy, ahogy teszi, mint egy ifjú titán. Ez általában igaz a világ legtöbb országára. Nálunk olyan jelentős intézményekben, mint módjuk egy pénzügyi hatóság sincs kötelező erejű informatikai szabványkészlet: minden részlegecske a saját ízlése szerint alakítgatja, írogatja a „saját” programjait. No de ez itt nem a reklám helye ...

1998 táján szabványrendszert készítettem egy informatikai fejlesztőcégnek. A tagok lehurrogtak. Miért is kellene Jancsi és Juliska programozónak hasonló elvek szerint elnevezniük mondjuk a fájlokon belüli mezőket?
Hiszen a dolgok egyszerűen is működnek. Például az egyik vidéki kórházunk a fejlett informatikájával dicsekedett. Az adatbázisukban az adatnevek „beszéltek”: A1, A2 ... Ax. A kérdés csak az, hogy mit szólna az, akinek ezt a rendszert kellene továbbfejlesztenie?

Szabvány sok mindenre vonatkozhat a teljes rendszerszerkezettől kezdve a rutinok írásmódjáig. Ezekről még lesz szó. Itt egy ellentmondásra kell felhívnom a figyelmet. Sokan „rendszermérnököt” emlegetnek. Mármost nem létezik egyetlen mérnöki (építész, gépész, villamos) ágazat sem szabványok nélkül. Ez a hiány csak a hazai szoftvergyártásra jellemző.
Adatbázisfejlesztési munkát legalább 50 cégnél végeztem, viszont egyiknél se készítettem programokat. Ezért van, amit tudok és van, amit csak sejtek.
Tudom, hogy egy adatbázisra és annak elemeire milyen szabványokat és szabványos eljárásokat célszerű bevezetni. Tudom, hogy az adatintegráció sine qua non-ja a megfelelő szabványkészlet. Addig bele se érdemes vágni az adatbázis (tovább)fejlesztésébe, amíg a szabványok meg nem születnek.
Sejtem, hogy valami hasonlóra van szükség a programok esetében is. Ámde nemcsak azért nem tudok erről többet, mert nem vagyok programozó, hanem azért sem, mert a programok szerkezete rugalmasabb az adatokénál és az eljárásintegráció nem önálló lényeg, hanem az adatok függvénye.

Megjegyzés az idevágó eset előtt. Nehogy azt higgyék, hogy az általam említett példák egyediek és véletlenszerűek. Minden egyes esetre tucatnyi példát sorolhatnék fel, de minek: aki egyből nem tanul, az többől se fog.
Egyik foglalkoztatómnál egy korifeus a nyilvánosság előtt megfeddett, hogy miért csak az adatintegrációval törődök, az eljárásintegrációval nem. Itt sem fogom elmondani az okát, mert aki nem tanult X darab adatbáziskönyvemből, az két mondatból bizonyosan nem fog. Azt meg csak halkan említem, hogy amikor javasoltam egy generalizált eljárást a biztonsági másolatok kezelésére, ugyanez az illető kijelentette: „Csak nem képzeled, hogy ugyanazt a programot fogom használni, mint az Y kolléga?” Ennyit az integrációról.


2.2		PARAMÉTEREK		


Egy programrendszeren belül sokféle paramétert használunk. Itt csak azokról lesz szó, amiket a felhasználó érzékel: a képről, ami az imázst adja.
Képet alkotni egy programhoz nem is olyan könnyű dolog. Ugyanis a képnek számos alkotóeleme, paramétere van. A méret, a háttér-, előtér- és egyéb színek, a betűtípus stb. De minek is fecsegek: ha valaki a Windows képernyő tulajdonságainál a Megjelenés fülre kattint – ami szintén egy paraméter szerint jelenik meg –, akkor mindezzel találkozik.
A képpel kapcsolatosan három megfontolandó tényezőre térek ki. Előtte azonban meg kell jegyeznem, hogy nem használom a WINDOWS semmilyen paraméterét: a képernyő minden elemét a FOX-ban határozom meg. (Ennek a korlátai csak itt-ott jelentettek némi gondot.)

Ízlés. „De gustibus non est disputandum.” Az ízlésekről a latinok szerint nincs mit vitatkozni. Szerintem ugyan van, de nem teszem, mert fölösleges.

Egykori programozóm harciasan kijelentette, hogy nem hajlandó olyan képernyőt programozni, amin feltűnik a magenta szín. (Talán nem szerette a pizza-kihordókat?)

Egyébként a kívánt stílus az alkalmazás természetétől is függ. Világos, hogy egy gépes játék és egy banki alkalmazás stílusa más kell, hogy legyen. Ja, és nem árt, ha a magyar felhasználóknak magyar képeket készítünk.

Csak kicsit vagyok háklis. Mégis mindig megdöbbenek, amikor a törlés és másolás opciók között megjelenik a rename. Elfelejtették átnevezésre átírni.

Egy ötlet. Komolyabb rendszereimet nemzetközi terjesztésre készítettem. Ezért a hibaüzeneteket, felhívásokat és tájékoztatásokat nem égettem be a programokba, hanem usz – uze (azaz üzenetszám – üzenet) állományba tettem őket és a programba az üzenetszám került egy felhívó rutinnal:

		DO WHILE 1=1
			...
			afo.ENABLED=.F.		-	az alapképet inaktiválja
			usz=302				-	az üzenet száma
			DO xuze				- 	előkeresi és kijelzi az üzenetet
			...
			afo.ENABLED=.T.		-	az alapképet aktiválja
			...
			EXIT
		ENDDO

Ilyen módon az üzenetek tartalmilag hibamentesen angolosíthatók, bár formailag a méretek egyeztetése itt-ott gondokba ütközhet.

Rugalmasság. Azt jelenti, hogy a felhasználó az említett paramétereket az ízlésének megfelelően átírhatja, amit testreszabásnak nevezünk. Ezzel a látszólag felhasználóbarát lehetőséggel vigyázni kell.
Egyrészt azért, mert iszonyatosan elbonyolítja a programokat. Másrészt azért, mert nemcsak ízléstelenségre, hanem rendszerhibákra is vezethet.

Barátom laptopja – hogy, hogy nem – nem állítható be 1024*768 pixeles méretűre, amit én szoktam használni. Át kellett írnom a SZKÓPA programot. Nem lett volna elég, hogy megengedjem neki, mint felhasználónak a képméret módosítását, mert azzal sok minden más paraméter – és ki tudja, hogy mi? – elmászott volna. Meg is tette időlegesen, miközben átdefiniáltam a dolgokat.

Szóval a biztonság előrébb való, mint a rugalmasság.

Egy rendszeremben megengedtem, hogy a színeket a felhasználó átdefiniálja. Az egyik tréfás kedvű lurkó mindegyiket feketére írta át, majd a rendszeremet a haverjainak úgy mutogatta. Nem mertem megnézni, hogy mit tett az újradefiniálható ikonjaimmal...

Figyelmesség. A programozónak elsőként a felhasználóra kell figyelnie. Például jómagamnak is x darab programot kellett átírnom, amelyekben túl apró ikonokat és betűket használtam, ami az idősebb felhasználókat zavarja.
Aknázzuk ki az emberek gyarló vonásait! Az emberek ragaszkodnak a bevett, bár nüánsznyi szokásaikhoz, utálják a változást és ránk förmednek: „Miért nem a jobbalsó sarokban – ott szokták meg – van az Exit gomb?” Nagy ügy! Tegyük mindig oda és annyi... A figyelmesség kevésbe kerül, de sokat lendíthet egy rendszer sikerén.
Végül elárulok egy titkot: nem szeretek dolgozni. Mármint fölöslegesen, ész nélkül. Felteszem a kérdést: vajon hányan írják meg ugyanabban a környezetben a teljesen azonos vagy analóg rutinokat x-alkalommal és y-féle módon? Ennyire ráérünk, vagy csak ilyen csacsik vagyunk?
Minden gyakorlott programozónak vannak olyan saját „újrahasználható” rutinjai, amelyeket adott esetben előkap és egy picit megbütyköl. És ez jó. Baj csak az, hogy a társa ugyanazokat rejtegeti...


3.		ARCHITEKTÚRA


Egy hivatalos papíron rendszerező-nek írták el a rendszerszervező foglalkozásomat. Nem javítattam ki, mert tetszett. A címet olvasva azt is el tudnám képzelni, hogy egyszer majd rendszerépítésznek titulálnak. Bár igyekezniük kell vele...

A programozó jellemzően egy rendszerfejlesztés részese. Ezért elvárható tőle, hogy ismerje az általa alakítandó rendszer felépítését. Ámde ezt akkor se ússza meg, ha magának dolgozik. Ekkor a feladatát úgy kell kezdenie, hogy definiálja annak kereteit, vagyis eltervezi a rendszere architektúráját. (Az ikszedik rendszerénél ez már rutinszerű feladat lesz.)
Mindkét esetben tudnia kell, hogy minden rendszernek két egymással harmonizálandó szerkezete van. Az alábbiakban ezekre fogok kitérni úgy, hogy a mondanivalót a KÁRPÁT rendszerem segítségével szemléltetem.


3.1		RENDSZERTÉNYEZŐK


Minden számítógépes információs rendszer három-plusz-egy rendszer-részből, vagyis tényezőféleségből áll. Ezek a következők:

	adatrendszer

programrendszer
képernyőrendszer
plusz környezetrendszer.

Az első kettőn az adatbázis és a programok struktúráját kell érteni. A harmadik a bemenet és kimenet tényezőit öleli fel. Ezek a konkrét rendszer tartalmának a függvényei. A környezetrendszer a biztonsági, kiszolgálási és egyéb funkciókat tartalmazza, amelyek a konkrét rendszerek tartalmától függetlenek. Egy magára valamit is adó tudatos szervezet például egyetlen biztonsági szabványt vezet be és nem engedi meg, hogy minden részlege a saját feje szerint járjon el például a biztonsági rendszerelemeket illetően.
Az utóbbi időkben terjedt el, hogy külön rendszerrészként tekintenek a hálózatos kommunikációra. Ez nem teljesen korrekt szemlélet. A hálózat mint hardver kétségtelenül sajátosan kezelendő rendszertényező. Viszont a megosztott adatbázis kezelése a szokványos programokkal történik, pusztán a megoldás egyes részletei öltenek itt-ott sajátos jelleget.
A fentiekben szó volt a self-contained és a host-language rendszerekről. A kettő közötti eltérés lényege az architektúra tükrében az, hogy míg az előbbi a rendszer mind a négy tényezőjét kiszolgálja, az utóbbi – amilyen az SQL – csak adatkezelésre alkalmas. Az adatfeldolgozáshoz és a képernyőkezeléshez külön befogadó nyelvet (például: C++, PL/1) kell használni.
Az adatkezelési és az egyéb programrészletek illesztése ez esetben – főleg mindkettő időnkénti változása miatt – nem problémamentes, de a témakör meghaladja ennek a műnek a kereteit.


3.2		A TÉNYEZŐK TÁROLÁSA (ESETTANULMÁNY)


A KÁRPÁT rendszer tényezőit egy összetett könyvtárrendszerben tárolom. Ez szinte szabványos, amennyiben az összes többi rendszerem is ugyanilyen logika szerint épül fel. Talán lehet tanulni belőle valamit.

Karpat. Főkönyvtár. Ez a végrehajtható állományt (karpat.exe) és minden olyan kiegészítőt tartalmaz, ami a futtatáshoz szükséges (*.dll). A fejlesztés végéig itt találhatók a programok (*.prg) és azok lefordított változatai (*.fxp).
A főkönyvtár mindig gyökérben van (C:\KARPAT) és az aktuális rendszer (ékezet nélküli) nevét viseli. A főkönyvtárhoz almappák (\) sora tartozik.

\fil. Az adatállományok és indexeik tára. A Kárpát-rendszerben 50 eléggé összetett fájl található egyszerű indexekkel. 	

\kep. A képernyő elemei. Hátterek, ikonok, funkciógombok, listaalapok, nyilak, pöttyök, alakzatok stb. A rendszerben szám szerint 180.

\ter.	A Kárpát-medence 795 térkép(szelvény)e.

A felsoroltak a rendszer felhasználói mappái. Másutt szerepel a \ment almappa is, ami az állományok biztonsági másolatait tartalmazza. Erre itt nincs szükség, mivel a felhasználó nem módosíthatja az adatokat.

A fejlesztési mappák a nevüknek megfelelően csak a fejlesztői változat részei, a felhasználónak adott verzióban nem szerepelnek.

\xfej. Notesz a végrehajtandó feladatokra és a sajátos megoldásokra.

\xfor. Az adatok forrásai, amiket hibák esetén szükséges elővenni.
\xpor. Az állományok Excel-másolata	a Foxpro elavulása esetére.

\xprg. A programok tára 60 érdemi tétellel és 40 fejlesztési segédlettel.

Amint látható, a „\” mappák a fejlesztési kényelmet és biztonságot szolgálják. Hasznukat egy példa világítja meg:

A térképeken a neveket, színeket és jeleket régen egynemű módon rajzoltam be. No de hogyan? Mára már régen elfelejtettem. Sebaj, az xfej alatt le mindez le van írva.


3.3		A PROGRAMTÉNYEZŐK TERMÉSZETE


A rendszer tartalma a valós világ azon részhalmaza, amire a fejlesztés vonatkozik. Ez lehet egy vállalati alkalmazás, a humánszféra eleme (például a MIDAS rendszerem múzeumi információkat kezelt), lehet játék, mi több magának az információs rendszernek a tényezője (lásd adatmodellezés) stb.
Minden kicsit is összetett rendszer programjai két kategóriába esnek:

	Technikai elemek, amelyek a rendszer tartalmától függetlenek.

Funkcionális elemek, amelyek a rendszer tartalmát hordozzák.


3.3.1	Technikai elemek

Ha a rendszer tartalma egy hölgynek a ruhája, akkor a technikai elemek jelentik a kiegészítőket. Mármost jól tudjuk, hogy minél igényesebb valaki, annál több figyelmet szentel a ruházatához illő kellékekre.
A programrendszerben is vannak elemek, amelyek a keretet szolgáltatják, a felhasználó eligazodását segítik, mások a stílust hordozó külső, vagy az analóg működési mód miatt sorolandók ide.
Rendszereimben ezeknek a programoknak a neve mindig „X” betűvel kezdődik (bár volt idő, amikor néhányat a „G” kezdőbetű rejtett). A KÁRPÁT-rendszer technikai programjai segíthetnek a mondanivaló szemléltetésében. Ezen programok használata a képernyő felépítéséhez is kapcsolódik, amiről a 4. fejezetben lesz szó.
xcim. Minden rendszerem egy főcímmel kezdődik. Például így:
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xjel. Az alsó állapotsort egy külön program írja ki. Baloldalt eligazítást vagy felhívást, futás közben jobboldalt elemszám-mutatókat tartalmaz:
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xmen. Az összetettebb rendszereket rendszerrészekre bontjuk. A főmenü az ezek közötti választásokra szolgál:
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xmuv. A főmenüben már látszanak egyes műveleti lehetőségek, amiket helyzetfüggően jelez ki a rendszer. Egy összetettebb menüsor az alábbi:
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Kitérő: A felhasználók hozzászoktak a Windows-ra jellemző ún. legördülő menükhöz. Ezek előnyeit és hátrányait nem kívánom itt mérlegelni. Csak azt jegyzem meg, hogy csúnyák és nem adnak kellő áttekintést. Ezért van az, hogy a sok opciót kínáló rendszerek, mint az újabb Word, áttértek az ikonos menüre. Én viszont maradok a funkciógombnál, mint arany középútnál.
A menünek három része van:

-	Baloldalt az alrendszerek közül az éppen aktuálisnak a száma nem látható: az 1 – Alapok alrendszer az érvényes.
-	Ennek három funkciócsoportja van (éve, népek, rendez).
-	Jobboldalt a generikus (alrendszer-független) funkciók láthatók.

Az Esc gombról. Ma már minden rendszeremben letiltom az Esc használatát. Ezt azért teszem, mert tapasztalataim szerint a felhasználó a legváratlanabb helyzetekben képes Esc-et nyomni. Egy összetett rendszerben az adatok sérülése nélküli ilyen leállást szinte lehetetlen leprogramozni. Tessék csak szépen végiglépkedni a „Kilépés” opción! (Alternatív megoldás, ha az Esc leütése mindig a „Kilép” funkcióra juttat.)
Viszont. A fejlesztés közben gyakran előfordul, hogy hibázunk. Ne adj Isten például egy kezelési ciklust sikerült összeeszkábálnunk. Ha az Esc letiltott, akkor csak a három-ujjas (Ctrl-Alt-Del) kilépés marad, ami hmm-hmm... Szóval a fejlesztői változatban ott kell hagyni az Esc lehetőségét – csak el ne felejtsük kivenni onnan.

xval és xwal. A mai Word-ben a felső sorban mutatott alapvető funkciók némelyikének a felhívásakor gördülő almenü jelenik meg. Rendszereimben hasonló elvi alapokon működnek a választékok, csak a képernyő közepén megnyíló kis ablakokban. Az xval az alapvető, az xwal a némileg speciálisan kezelt választások programja.
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xhek. A generikus funkciók között mindig szerepel a help. Férfiasan be kell vallanom, hogy rendszereimben ennek csak a belső logikája azonos, megjelenését folyton javítgatni próbálom. Mondanom se kell, hogy a help helyzetérzékeny és kétféle módon kezelhető: a funkciók hierarchiája szerint és a fogalmak ABC-listája alapján.
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xsta és xfor. Sajátos funkciók, amelyek több helyzetben is meghívhatók, ezért kerültek az általános technikai programok közé. Az első területenként és a Kárpát-medence egészére is megadja az adatbázistételek darabszámát. A másik az ismeretek forrásainak a bibliográfiai adatait jeleníti meg.

xind. Minden fejlesztő ismeri az indexek rossz szokását, hogy ki tudja mitől időnként „elmásznak”. Ezért „für alle Fälle” (mindenesetre) nem árt, ha van egy újraindexelő program, amit általában a rendszer első meghívásakor szokás lefuttatni (persze csak a nem túl méretes állományokra).

xhib. A rendszerek másik rossz szokása, hogy valamitől „elszállnak”. Persze a mi rossz programjainktól. No de mi ekkor a teendő? A végrehajtható (a felhasználónak átadott, vagyis végső) program nem fogja mutatni nekünk, hogy melyik program, hol és miért dobta fel a talpát.
Viszont alkalmazhatjuk erre az alábbi megoldást:

syshib=0
DO WHILE syshib=0 		- az egész rendszert ezzel a ciklussal indítjuk.
	...
	*	Elszálláskezelés
	ON ERROR DO xhib	- a futás rendszerhiba esetén megszakad és leáll	
	...
ENDDO

Rendszereim elegáns módon szállnak el. Rámutatnak a hiba helyére és okára, ami alapján a fejlesztő javíthatja a programot.
Javaslat. Az alábbi tippeket a gyakorlott programozó bizonyára fölöslegesnek tartja, viszont egy kezdő számára hasznosak lehetnek.
A katonai lőgyakorlaton ún. nyomjelző lövedékek segítik a célzást igen éles fényjelet húzva. (Meg ’56-ban egy felrobbantotta a kályhánk tetejét. Apukám ugyanis azt mondta, hogy tüntessek el minden gyanús cuccot. Hát én a talált lövedéket a kályhába dobtam.)
A fineszes programozó a programsorok közé ún. „trace”-eket (nyomkövetőket) rejt, amelyek megmutatják, hogy hol tart és a programja azt műveli-e, amit elvár tőle. Ezeket persze nem szabadna a programban felejteni, mint egyszer én tettem. Barátom meg is kérdezte, hogy mit jelent a képernyőn megjelenő „hülye”... Az volt a dühödt és ott felejtett trace, miután a programom az ikszedik kísérletemre is renitenskedett.
A másik tippem a „kamuállomány”. Mondjuk ki kell próbálni egy olyan programrészt, ami három elem viszonyát teszteli. Az érdemi állomány x ezer tételes. Fölösleges lenne mindegyik tétellel kínlódni: inkább egy háromelemes tesztállományt kell készíteni.
A két tételre lásd még a következő fejezetben a státusz képernyőelemet.

xpas/xjog, xexp/ximp, xnyo. Egyes rendszereimnek – a KÁRPÁT-nak nem – volt többfelhasználós változata is. Ezekbe a belépést password (jelszó) ellenőrizte és volt rendszergazdai funkció, amihez kötődött a jogok kezelése. Az állományokat – részben biztonsági, részben újrafelhasználási célból – ki lehetett menteni és vissza lehetett tölteni (export/import).

A DIPLOMÁCIA társasjátékom egyik változata a játékosok közötti EXCEL export-import adatcserével működött.

Ami az adatbázisokból csak igen nehézkesen megy, az a nyomtatás. Egy „magánprogramozó” egyszerűen nem készülhet fel az x-féle nyomtató eltérő lelkivilágára és paramétereinek gyakori változásaira. Bár a szövegformázás ODBC-n keresztül elvileg nem elképzelhetetlen, annak használata némileg nehézkes, bizonytalan, de mindenképpen lassú.

	Egyik rendszeremben se kell adatokat kiírnom. Egyedül a kézikönyvet íratom ki egy soronként szerkesztett egyszerű .txt állományba. Egyébként ha adatot kellene kiírnom, azt vagy ilyenbe, vagy Excel-táblába másolnám. Erre a Fox-ban két COPY parancs szól: COPY {FIELDS} TO ’állománynév’ SDF és COPY TO ’állománynév’ XLS.

Vannak programok, amelyek a rendszer tartalmához kötődnek, viszont több alrendszer is igényli őket, ennélfogva adott mértékig általánosak.
A Kárpát rendszerben ilyenek a települések helyének a mutatására (xhel), az adott térképek kijelzésére (xter) és egyes speciális információk kiíratására (xinf) szolgáló programok. Néhányukat a következő „funkciófülek” mutatják:
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3.3.2	Tartalomfüggő programok

A sokféle adatra épülő és/vagy változatos funkciókat felölelő rendszerek alrendszerekből állnak. Ezeket a felhasználói igények határozzák meg, többnyire a tárolandó-kezelendő adathalmazok szerint. A programrendszer elsődleges szerkezete célszerűen ezeket az alrendszereket kell, hogy kövesse.
A Kárpát-rendszerben négy alrendszer van:

alk. A felméréstárak adatainak a kezelésére szolgál. 23 felmérés adatait vezetem 1495-től napjainkig. (21 program.)

tot. Az előzőhöz hasonló, de a Kárpát-medence mindenkori településeit totálisan, a felmérésektől függetlenül kezeli. (7 program.)

ork. A Kárpát-medence országainak az etnikai változásait kíséri nyomon terület/nép és nép/terület vetületben. (2 program.)

tri. Trianoni tragédiánk következményeit (rész)területenkénti nemzetiségi adatokkal és arányokkal. (10 program.)

Megjegyzés: szokásom szerint a főprogram neve hárombetűs („alk”), a hozzá tartozó alprogramoké azt egészíti ki („alkeve”) úgy, hogy a feladatra utal. Az alkeve program a felmérési évének a kiválasztására szolgál.

Ha még diák lennék, ami sajnos nem jellemző, akkor itt megkérdezném a tanárt, hogy az alk-ban miért pont 21 program van, miért nem 20 vagy 22.
Az első válaszom kézenfekvő: ha én azt tudnám... Biztos vagyok benne, hogy tíz programozó tíz eltérő módon tagolná az alk alrendszert. Mielőtt az érdemi válaszra visszatérnék, legyen szabad megvilágítanom az elvi hátteret.
Vannak a természetük szerint úgynevezett zárt és nyílt eljárások.
A zárt eljárást egy adott program hívja meg és az eljárás végrehajtása után a vezérlés külön utasítás nélkül a meghívó programnak adódik vissza.

Példa: A Kárpát-rendszerben a települések között négyféle keresési módon lehet bogarászni. Ezt csak az „alk” főprogram hívhatja meg és egyetlen paraméterezett eljárás („alkker”) hajtja végre, ami után a vezérlés az „alk”-hoz kerül vissza.

Az ilyen eljárás végül is magában a hívóprogramban is maradhatott volna, csak annak mérete és áttekinthetősége kedvéért választjuk le. Döntésünk leginkább az ízlés és a szokások eredménye.
A nyílt eljárás több helyről is hívható. Tipikusan ilyenek az üzenetek, a mentések stb., de nem csak a rendszer technikai eljárásai lehetnek nyíltak.
Szemben a zárt eljárással itt több vezérlőparaméter át- és visszaállítására van szükség, gondoskodni kell róla, hogy az eljárások ne akadjanak össze és mindig meg kell adni a visszatérés helyét. Példa a help meghívására:

	CASE ab=4				-	a help meghívásának a vezérlőjele
		tnfo.HIDE				- 	az új ablak nyitása előtt a régieket
				vagy be kell zárni, vagy le kell tiltani
		ah=’ALKTOT’			-	a helpet meghívó program jele
		DO xhelp				-	a helpprogram indítása
	hfo.SHOW			-	a helpablak kijelzése
	...
	hfo.HIDE			-	a helpablak bezárása
		RETURN TO &ah	-	generalizált visszatérés a meghívó programhoz
		ah='ALKTOT'			-	a meghívójel visszaállítása
		xvo=2					-	a help utáni teendő jele
		ab=0					-	a vezérlés visszatér a normálisra	
		tnfo.SHOW				-	az elhagyott ablak újranyitása

Az xvo extra magyarázatot igényel. A meghívó programnak tudnia kell, hogy milyen műveletet hajtott végre a help meghívása előtt, például éppen a listában matatott-e, vagy egy adatnak a kitöltése közben hívták meg stb. Az xvo a folytatandó művelet jele.
Az „&” behelyettesítést majd az 5.2 pontban magyarázom meg.

	
3.3.3	A programvázról

Leginkább a programozó alkalmazásismeretén múlik, hogy miként építi fel programrendszerét. Példaként itt az „alk” program belső szerkezetének egy részletét adom meg, ami a mutatottnál sokkal, de sokkal összetettebb.

DO xmuv						-	a menüsor beállítása
DO alkkepa					-	háromféle térkép alapjainak a kirajzolása
DO alkkepn						(az alábbi három „alkkep” procedúrát hívják)
DO alkkept

DO WHILE 1=1				-	a kezelési főciklus
	...				
	DO alkkep					-	a kezelendő tételek képernyőjének kijelzése
		DO alkada				-	a kezelendő tételek adatainak kijelzése
	...
ENDDO
	
PROCEDURE alkkepa		-	rutin az adatképernyő előkészítésére
PROCEDURE alkkepn		- 	rutin a nagytérkép kirajzolására
PROCEDURE alkkept			-	rutin a totáltérkép kijelzésére
A programváz szerint az alk főprogram két külső programot (xmuv és alkkep, ami az alkada-t indítja) és három belső eljárást (procedure) hív meg. A programok közötti „navigálásra” két-három változót szoktam alkalmazni.
Az első kettő (xmo és xmu) a Kárpát-rendszerben a modulnak nevezett főprogram megfelelő műveletét hívja meg az alább mutatott módon.
A harmadik (ab) a kiegészítő- és segédműveletek indítására szolgál. Ha a felhasználó leüti a megfelelő funkciógombot, azzal egy vezérlőparamétert állít be, ami indítja a megfelelő eljárást. Például az ab=1 mindig kilépést, az ab=4 mindig a help felhívását, ..., az ab=9 a feladat lezárását stb. jelenti.

DO WHILE 1=1
	...
	DO xmuv							-	a menüből adódnak át a vezérlőértékek
	...
	DO CASE							-	a tartalomfüggő programoknak
		CASE xmo=1 .AND. xmu=1
			DO alkeve					-	kimutatási év váltása
		CASE xmo=1 .AND. xmu=2
			DO alketn					-	etnikumok szerinti szelektálás
	CASE xmo=1 .AND. xmu=3
			DO alkren					-	a települések ilyen-olyan rendezése

		CASE xmo=2 .AND. xmu=1
			DO alkegy					-	a települések típus szerinti szelektálása
	ENDCASE
	...
	DO CASE							-	és a technikai elemeknek
		CASE ab=1
			EXIT						-	végső kilépés
		...			
		CASE ab=4
			DO xhek					-	segítség kijelzése
		...
	ENDCASE
ENDDO

Az itt látott valamit programszkeletonnak (váznak) hívjuk. Elméletileg a teljes programozást ennek a megtervezésével kellene kezdeni. Gyakorlatilag ez a fejlesztés során rugalmasan alakul, bár a segédfunkciók esetében remélhetőleg van egyféle szilárdabb előképünk.
Ma a fejlesztés trial-’n’-error (próba-hiba) módon zajlik: nincs türelmünk az alapos előzetes átgondoláshoz. Ez önmagában nem baj (egy újabb CASE-t bármikor beilleszthetünk), gondot csak az jelentene, ha az átstrukturálás közben nem követnénk a régi elemeket vezérlő logikát.
Ezzel kapcsolatban az alábbi ökölszabályokat célszerű szem előtt tartani:

	Nem jó, ha a programstruktúra túl mély, de az se üdvös, ha túl széles. Egyensúlyos faszerkezet kialakítására célszerű törekedni.

Külön főprogramokat akkor használunk, ha őket főmenüből akarjuk meghívni. Ebben a tekintetben a felhasználó igényei a mérvadók, mert azok határozzák meg a bemenetek és kimenetek kezelését.
	Gondoljunk a változók érvényességére és a paraméterek átadására. A változók csak az adott programágon belül érvényesek. Ha azon kívül helyezzük, akkor vagy át kell adni, vagy fel kell tolni egy felsőbb szintre. Márpedig a túl sok változó nagyon is zabálja a memóriát.

Záró megjegyzés. Nem állja meg a helyét az a hagyományos feltételezés, miszerint az önállóan induló funkciók, a fordítási egységek és ilyesmik határozzák meg a programstruktúrát. Bár azok is közrejátszhatnak benne, a megvalósítandó tevékenységek programokra tagolása sok minden mástól is függ. A fentiekben példaként említett „alk” főprogramomnak az idők során volt legalább tíz, szerkezetileg teljesen eltérő, de azonos értékű változata...
Ugyanis önállóan induló funkció az, amit én akarok önállóan indítani. A rendszereknek nem minden feladatsora szeparálható el „természetes módon” a többiektől. A műveletegységeknek pedig lehetnek olyan analóg vonásai, amelyek az eltérő tartalom dacára is közös programba predesztinálják őket.

Példa: A Kárpát rendszerben szinte minden programban szükség van választásra. Az alább tárgyalandó generalizálás jegyében a választások nem épülnek be a vonatkozó programokba, hanem egy közös kvázi-technikai program végzi el őket.

4.		A KÉPERNYŐ FELÉPÍTÉSE



El kell árulnom az egyik gyengeségemet: az egyszerű, áttekinthető, a hibát megelőző megoldások híve vagyok. Ezért a Windows alaptermészetével (vö. ablakok) szemben nem engedem meg, hogy a programjaim ükre-fükre új ablakokat nyissanak. Ennél nincs veszélyesebb a vezérlésre főleg akkor, ha az ablakok egymással összefüggő tartalmakat hordoznak.

A régi AMOR rendszeremben lehetséges volt, hogy az egyik ablak a tervezett egyedek, a másik a tulajdonságok ismereteit ne csak mutassa, hanem kezelje is. Ebből igen nagy káosz keletkezett, mivel voltak újrafelhasználható változóim, amiknek az egyik tényező szerinti tartalmát a másik ablakban átírhatták. Brrr...

Az alábbi ábra a Kárpát-rendszer ALK alrendszerének a meglehetősen összetett képernyőjét mutatja. A képernyő többnyire négy külön-külön célú és természetű részből áll. Közülük kettőt minden közismert rendszer tartalmaz, miközben a másik kettőt rendszerenként eltérő vonások jellemzik.
A négy rész a következő:

Vezérlősor. A képernyőn felül szoktak megjelenni a kezelési lehetőségek, amelyek menüpontokként szolgálva a feldolgozás menetét vezérlik. Szemben a státussorral, amelynek tartalmát nem külön program határozza meg, a vezérlősort akként érdemes alkalmazni (nálam az xmuv program).
A vezérlés ugyanis nemcsak a megfelelő alkalmazási programokat indítja, hanem dinamikus módon a saját opcióit is átkonfigurál(hat)ja.

Státussor. A képernyőn alul szoktak megjelenni a kezelt tényezőre, a kezelésének módjára és állapotára jellemző ismeretek. Például alul baloldalt elárulja, hogy az 1910-es népességfelmérés adatait kezeljük beosztás szerint és teljeskörűen, amit a jobb oldali számhármas is elárul, mivel ha a kezelés szűkített lenne, a második szám kisebb lenne a harmadiknál.

Itt visszatérek a nyomkövetésre, ugyanis annak legalkalmasabb helye a státussor. Foxpro-ban például ilyesmit írok: jfo.jhi.CAPTION=’xxxx’, amit l=INKEY(0) követ. A jfo.jhi a státussor baloldala, aminek szöveges tartalma ’xxxx’ (amire kíváncsi vagyok), az INKEY pedig várakoztat a legelső tetszőleges billentyű leütéséig.
Helyzettől függően a státust INKEY(0) nélkül a BROWSE paranccsal párosítom. Ez az éppen aktuális helyre állva lehetővé teszi a kezelt állomány nézegetését. Nem kizárt, hogy abban bogarászva találjuk meg a hiba vagy tökéletlen megoldás kulcsát.
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Vezérlő terület. Nagyon sok alkalmazás épül olyan logikára, amely a kezelhető tételek közötti keresésre épül. A keresések és az elért találatok kijelzése olyan bonyolult, több funkciót és opciót felölelő feladat lehet, amely összetett vezérlést igényel. Az ilyesmit rendszerint külön területen végezzük.
Ez a terület adott esetben lehetne mozgatható és kinyitható/bezárható ablak. Van olyan rendszerem, amelyben a vezérlés külön ablakból történik. Azonban itt a vezérlésnek fix helye van: a kép jobboldala.

Informáló terület. Itt az ismeretek a keresési eredmény szerint jelennek meg. Ahogy a jobboldali listában ballagunk, úgy változik a baloldali terület változóinak a tartalma, miközben a felépítése érintetlen marad.
A Kárpát rendszerben a baloldal többféle tartalmú lehet: a most látott adatokon kívül megjeleníthető ott a jobboldali kis térkép teljes változata, a Kárpát-medence térképe a település helyével, a települések Excel-táblára hasonlító (de vele nem azonos) listája stb. A jobboldali „Módok” alatti opciók szolgálnak a baloldali tartalom közötti váltogatásra.
A Kárpát-ban nincs lehetőség adatbevitelre. Viszont a többi rendszerben az informáló terület egyben adatkezelésre is szolgál.
Amint a fentiekből kitűnik, a képernyő négy térsége közül az első kettő technikai feladatokat lát el, a további kettő az érdemi feladatot szolgálja és egymással szorosan összefügg.

Ablakok. A help és néhány terjedelmes szöveges ismereteket kezelő ablak lefoglalja az egész képernyőt és nincs szükség a meghívás előtti képernyőkép „kitakarására”. Ezek futása közben semmilyen funkció nem hívható meg.
A „kis” ablakokra már mutattam példát, de itt megismétlem:
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Az ilyen almenünek két előnye van a legördülővel szemben. Egyrészt több aspektus is megadható benne (itt a rendezési szempont és a rendezési mód). Másrészt ez a menüablak egy generalizált programmal kezelt, amelyben a választékok helyzetfüggően jelennek meg és a választás ellenőrzése azoknak megfelelően szelektíven, mégis egy közös rutinnal történik.
Talán hasznos, ha megmutatom egy részletét:

		DO CASE
			CASE ahr='ALKETN'			-	a meghívó program kódja és neve
				gfo.CAPTION='Népek: '	-	a választómenü címe				
				gfaj=3						- 	a választómenü típusa
			CASE ahr='ALKREN'
				gfo.CAPTION='Rendezési szempontok: '
				gfaj=21
			CASE ahr='ALKEGY'
				gfo.CAPTION='Beosztási egységek: '
				gfaj=1

A gfaj értéke szerint az ablak csak a szempontokat (1); ahhoz kapcsoltan a kezelési módot (2); illetve a változó természetét (3) jeleníti meg. Például a nemzetiségenkénti rendezés (1) a lélekszám, arány és hányad (3) növekvő és csökkenő sorrendjében (2) történhet. Még az ablak mérete is általánosítottan a helyzethez szabható.

			CASE gfaj=1		
				h=(gdb+1)*20+25		-	a megjelenő ablak magassága
			CASE gfaj=21
				h=(gdb+4)*20+15								

5.		INTELLIGENS ADATKEZELÉS


5.1		AZ EGYEDTÍPUSOK KATEGÓRIÁI


A jó megoldások lustaságból fakadnak. Szinte természetes, hogy az ifjak bukkannak rájuk. Az alábbi találmányom se a boldog öregkorom, hanem a boldog ifjúkorom szüleménye.
A fiatal programozók hamar rájönnek arra, hogy jé, hiszen ugyanazt a részmegoldást kell alkalmazni itt is, ott is, amott is. Csak nem fogják x-szer leprogramozni azt! Hiszen az ilyesmire találták ki az ún. makrókat, amelyek kis szubrutinok, amiket adott esemény/jelenség esetén kell végrehajtani.
Az ifjak imádják az Alt, Ctrl, Shift stb. billentyűkombinációkat (én viszont kettőt se tudok észben tartani). Az ilyenek leütése esetén egy rutin kerül meghívásra: például odébb léptet a kezelőlista, eltolódik a képernyő stb.
Lényegében ugyanezt a technikát alkalmazzák a nagy adatbáziskezelő rendszerek is, csak éppen automatizáltan. Az adatbázis tényezőihez hozzá lehet rendelni kényszereket (constraint), amik nem mások, mint az adott tételre állás esetén végrehajtandó – feltételfüggő – eljárások. Például ha egy számla „pirosra fut” fordul, akkor meghívandó az „adós” eljárás.
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A mai adatkezelők nem aknázzák ki a szerkezeti sajátosságoktól függő makrózás egyes előnyeit, mert nincs lehetőség az úgynevezett szemantikus adatbázisok meghatározására és kezelésére. A szemantikus adatbázis módot adna az egyed- és kapcsolattípusok kategorizálására és kezelésükben a kategóriának megfelelő eljárások használatára.
Az előző ábra mutatja, hogy az adatbázisok egyedeit azok tartalmától függetlenül milyen technikai kategóriákba lehet besorolni. (Ezt a saját ÁLOM adatbáziskezelőmben meg lehet és meg is kell tenni.) A teljesség igénye nélkül mutatom be az egyes kategóriák sajátosságait, a könnyűvel kezdve.

Viszony. Az ilyen egyed mindig két vagy több tőle eltérőt köt össze. Ezért legalább két idegenkulcs-értéket kell tartalmaznia. Például a Tulajdonos viszonyegyed egy birtokos személyt/szervezetet kapcsol egy gépjárműhöz.
A mai adatbáziskezelők ezt kielégítően, de igen rugalmatlanul biztosítják. Sajnos itt nincs mód kifejteni a rugalmasság igen messzire vezető kérdését.

Altípus. Ilyen egyedet akkor tervezünk, ha egy 	alapegyednek vannak egy közös ismérvhez kötődő opcionális tulajdonságai. Például a Személy egyed altípusa lehet a Nő egyed, terhesség- és szülésszámmal, ami a férfiakra nem értelmezhető. (N.B. Az üres érték jelenti az opcionalitást.)
A fő- és altípus egyednek közös kell, hogy legyen a kulcsa. Minden konkrét nőnek egy és csakis egy személyhez kell kapcsolódnia, viszont csak a „nem=’nő’ ” tulajdonságú személynek lehet ilyen altípus egyede. A feltételek ellenőrzése egy egyszerű közös eljárással történhetne, de nem alkalmazzák. Kis hazánkban ma is tucatnyi helyen írogatják az erre alkalmas programot.

Családfa. Amennyire világos, hogy egy anyához és egy apához tartozik egy adott időben egy adott gyermek, annyira marad homályban az ilyesfajta szerkezet feltételhalmaza. (Most a válásokkal, halálozásokkal ne törődjünk.)
A családfában a szülők és a gyermekek kulcsai az összetartozást mutató párokat alkotnak. A párosok minden egyes tagja egy létező személyre kell, hogy mutasson. Nem létezhet két azonos páros.

Láttam rendszert, amelyben a két kulcsrész azonos volt, vagyis valaki a saját maga papája/mamája volt... Pedig a páros két tagjának az azonossága kizárt. Láttam olyat is, amelyben valakinek a gyermeke egyben az unokája is volt. Ilyesmire nem kell egy normál adatbázisban felkészülni; ez csak egyes durva filmekben fordul elő (vö. Chinatown).

Osztályozó. „Amikor még kissrác voltam...” minden osztályozó kód-név párost külön egyedtípusba tettem és az adatmodell rajza nem fért el egy szobában. Ma már hajlamos vagyok egyetlen osztályozó egyedtípust tervezni. A részleteket lásd a 9. fejezetben a kódok tárgyalásánál.
Itt csak azt jegyzem meg, hogy két összefüggő dolgot kell mérlegelni. A sokféle kód az egyik esetben sok fájl egyidejű megnyitását igényli, ami nem igazán kedvező, míg a másik esetben a hozzáférésért való vetélkedés okozhat gondot. Az alkalmazott kezelőrendszer megoldásaitól és képességeitől függ, hogy melyik utat célszerű választani.
5.2		BEHELYETTESÍTÉS


Most persze felvetődik, hogy miként lehet közös eljárást írni a családfák kulcsának az ellenőrzésére, hiszen egy adatbázisban minden családfa kulcsa más és más. Például a személyes családfánál S1+S2 az S személykulcson, az alkatrész családfánál meg A1+A2 az A alkatrész-azonosítón alapul. Hogyan lehet az eltérő nevekre közös rutint írni?
A Fox idevágó eligazítása szerint a nevek változókkal helyettesíthetők a makró-helyettesítéssel. Erre a célra a latin „és” jel – & (et) – szolgál.

Példa: Keressük ki a ’99’ azonosítójú személyeket, illetve alkatrészeket!
Hagyományos feltétel: where S=’99’, illetve where A=’99’.
Helyettesített feltétel: K=’S’ és where &K=’99’, illetve K=’A’ és where &K=’99’.
Ezekben először értelmet adunk a K kulcsnak, majd közöljük annak tartalmát. Ez az
utóbbi programrész közös.

A behelyettesítés a speciális parancsok általánosítására szolgál. Speciális parancs a where S=’99’, generalizált a K=’S’ és where &K=’99’ páros.
Mivel a behelyettesítés értelmez, a generalizált megoldás kicsit lassabb, mint a speciális, azonban ez a lassulás a mai gépeknél nem vehető észre és a különleges – például űrkutatási – alkalmazásoktól eltekintve lényegtelen.
Remélhetőleg más programrendszerekben is van hasonló lehetőség. A Fox sok alkalmat kínál a generalizálásra, amit ki is használok.
Így például minden rendszerem indítóprogramjában a következő rutinnal keresem meg a rendszer tényezőinek a helyét:

aet='CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'	-	tárolókötetek
v=0											-	találatmutató
FOR i=1 TO 24	
	m=SUBSTR(aet,i,1)						- 	sorra veszi egyenként a köteteket
	fi=m+':\KARPAT\karpat.exe'				-	csak ez a tartalom változik
	(fi=m+':\KARPAT\magol.exe'				-	a másik rendszernél)
	vf=FILE("&fi")								-	generalizált létezésvizsgálat
	IF vf=.T.
		v=1
		EXIT									- 	ha talál, kilép
	ENDIF
NEXT
IF v=0											-	nincs meg a keresett állomány
	RETURN										és abortál		
ENDIF
xpath=m+':\KARPAT'							-	a megtalált állomány ösvénye
5.3		A SZTRING-KEZELÉS REJTELMEIRŐL


1970-ben még láttam, ahogyan egy számítógépet külsőleg programoztak, ami abból állt, hogy a „programozó” egy vastag köteg csatlakozó kábellel a nyakában kerülgette a gép dobozát és a kábelek végeit ide-oda dugdosta.
Hazánkfia Neumann Jánosnak az érdeme, hogy felismerte: a program adatként tárolható és kezelhető, amivel megalapozta a ma használatos ún. belső programozású számítógépeket. Amikor itt adatról beszélünk, nem a logikai tartalomra, hanem a fizikai tárolási egységre (bit-byte) gondolunk.
Ha szabad így mondanom én egy kicsit megfordítottam ezt a képet és azt állítom, hogy az adattartalom adott esetben programrészként is felfogható. Ennek a behelyettesítés ad alapot és értelmet. Jómagam rengeteg célra és szinte minden rendszeremben élek ezzel a lehetőséggel. Ezt a „nagyágyút” majd az 5.4 pontban fogom elsütni.
Itt a karaktersor-kezelés egyéb aspektusairól szeretnék szólni, mert azok alapozzák meg a további mondanivalót.

Fizikai adat. Mindenki tudja, hogy a fizikai adategységek a biten-byte-on alapulnak és a bitsorozatnak egy minősítő része árulja el, hogy a többi részét milyen fizikai adattípusként kell felfogni: karakteresként, numerikusként, dátumként, ún. duplapontos adatként stb.
Mármost akik aggódnak a behelyettesítés időigénye miatt, elfeledkeznek arról, hogy a fizikai adatok kezelésénél is mindig lezajlik egy értelmezés, ami bizony időt igényel. Kicsikét, de sok kicsi sokra megy.

A tármenedzselési idő a fizikai adattípus függvényében exponenciálisan növekszik: ha a karakteresé 1, a numerikusé 2, a speciálisé 4 időegység stb. (forrás: ISO).
A saját adatbáziskezelőmben minden adatot karakteresen tárolok, de a természetes típusának (numerikus, logikai stb.) megfelelően jelenítem meg és kezelem. Mivel így az értelmezés a tárkezelésről a képkezelés fázisára csúszik át, ami a természete szerint amúgy is „lassú”, a megoldás nem lassítja, hanem még gyorsítja is a működést.

Szövegek. Minden kezelőrendszerben definiálható a legalapvetőbb fizikai adattípus, a karakteres adat. Bár ez egyre nagyobb méretű lehet, a hossza még mindig erősen korlátos és ami még fontosabb, nem tartoznak hozzá szövegkezelési funkciók.
A Foxpro-ban egy külön, „memo” adattípus szolgál az extra hosszúságú szövegek tárolására, amelyek méretét csak a tárkapacitás korlátozza be. Például a Kárpát-rendszer településállományában a leghosszabb település-leírás 77.170 karakter, ami megfelel cirka 15 átlagos A4-es oldalnak.
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Az ábra egy szövegkeresési funkció eredményét mutatja a Kárpát-ban.
A leírásokban az ilyen funkcióval rá lehet keresni teljes karaktersorokra, vagy azok tetszőleges részeire, elválasztva egymástól avagy egynek tekintve a kis- és nagybetűs találatokat. Példánkban a „Rákóczi”, „RÁkóCZI”, „ákócz” stb. keresések (közel) azonos eredményekre vezetnek.
Az ilyen kezelések alapja az AT-függvény, amely megmutatja, hogy egy jelsor hol található a szövegben [AT(’Rákóczi’ ,leir)=n], vagy egyáltalán nem is szerepel benne [AT(’Rákóczi’ ,leir)=0], ahol a „leir” a szöveges mező neve.

Mellesleg az ábra státussorából látható, hogy 8.226 településnek van szöveges leírása, amelyek közül 188 tartalmazza a Rákóczi jelsort és a 25. tételnél tartunk.

Az AT funkció rengeteg trükkre alkalmas. Egy példát említek:

Szerbia 1948-as etnikai adatait egy Word dokumentumból vettem, amit egy x.txt fájlba írtam át, ahonnan munkatáblába vittem az APPEND FROM ’x’ SDF paranccsal.

Vojvodina 1663212 841246 134232 7223 9090 30589 1050 3501 3976 72032
Srez Alibunarski 38886 16581 135 47 18 28 4 30 49 1375
Grad Kikinda 28665 20276 188 94 24 35 3 21 28 57
Természetesen több ezer településről volt szó. Tudtam, hogy az egyes oszlopok mely nemzetiségek adatait őrzik. Feladat: alakítsuk át a szövegsorokat adatételekké!

n=ALLTRIM(sor)				-	itt még az eredeti teljes sor
i=0								-	ciklusváltozó a 10 nemzetiségre
DO WHILE 1=1
	i=i+1						-	az aktuális nemzetiség sorszáma
	r=RAT(’ ’,n)				-	kikeresi a jobbszélső üres karaktert
	a=net[i,2]						-	a soronkövetkező adat nevét tömbből vesszük
	n1=SUBSTR(n,r+1)		-	ez az utolsó nemzetiség adata (72032)
	REPLACE &a WITH n1	-	eltároljuk a megfelelő adattételbe
	n=SUBSTR(n,1-r-1)		-	a sorból levágjuk az utolsó adatot
									a Vojvodina sornak most 3976 lesz a vége
	IF i=10						-	ha mind a tíz nemzetiséget levágtuk,
		REPLACE 	nev			-	a maradékkal tartalmat adunk a településnévnek
		EXIT					-	és kilépünk
	ENDIF
ENDDO						-	vége a „szalámi” fölszeletelésének
SKIP							-	a következő sor feldolgozása

A REPLACE azért érdekes, mert behelyettesítéssel működik. Van egy nép tömbünk névvel és kóddal, például net[1,1]=’magyar’ és net[1,2]=’mag’, ahol az utóbbi a tárolt adattétel neve.
Az ilyen rekurzív szövegfeldolgozásnak rengeteg használati módja van. A vázolt képesség jól kiaknázható nemcsak egynemű szövegsorokra, hanem akkor is, ha a közös eljárást eltérő szerkezetű adatokon kell végrehajtani. Erre olyan példát említek, amely minden vállalatban felmerül.
Az ismeretkezelés egyik neuralgikus pontja a meghibásodott/elveszett adatok helyreállítása. Az most lényegtelen, hogy a korábbi állapotok, avagy a legutolsó ellenőrzőpont után végrehajtott tranzakciók szolgálnak-e alapul. A lényegi kérdés az, hogy lehet-e egy általánosított közös helyreállítási funkciót készíteni eltérő tartalmi szerkezetű adatállományokra?
Ha egy szervezetben sokirányú – sokféle entitást érintő – ismeretkezelés folyik, akkor ott hajlamosak rendszerrészenként külön-külön helyreállítási eljárássort készíteni, amelyek köszönő viszonyban sincsenek egymással.
Szerintem viszont elképzelhető egy generalizált helyreállítási alrendszer.
Ehhez két tényező szükséges.
Egy általánosított mentésfájl, amely kétféle adatból áll: 	

	a mentés körülményeire	(idő, állomány, helye stb.) vonatkozókból

érdemi adatokból, mondjuk személyekre és gépjárművekre

Példarészletek: ... név=’Kovács’; családi állapot=’nős’; születési dátum=’1945.06.03’ .
  	 			 ... rendszám=’R’; forgalmi dátuma=’D’ ...
A másik kellék a kétrészes általánosított helyreállító program:

	az egyik a tárgyat határolja be (mit, mikori mentéssel kell pótolni)

a másik végrehajtja a helyreállítást.
	
Ennek a megvalósítása, a körítése ízlés szerinti, viszont a lebontás magja a fenti kis programrészhez hasonló rekurzív eljárás. Ez ún. adattételekre szabdalja a szöveget. Az adattétel adatnévből és adatértékből áll, amit a fenti módra már könnyen kezelhetünk a megfelelő behelyettesítéssel.
Fontos, hogy az adattételeket olyan speciális karakterrel (a példában ’;’) válasszuk el a szeletelhetőség kedvéért, amit az adatértékek biztosan nem tartalmaznak. Egyébként a darabolás félresiklik. (A kézenfekvő tab karaktert biztonsági okokból nem szoktam erre a célra használni.)


5.4		A BEHELYETTESÍTÉS MŰVÉSZETE


Kétféle behelyettesítési példát ismertetek. Az első a sokkal összetettebb.
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A Kárpát-ban van egy generalizált program, amely leszűkíti a települések körét azokra, melyek megfelelnek a felhasználó által megadott ismérveknek.
A képen látható „emberileg fogyasztható” feltételsornak egy belső feltétel felel meg, amely a következő:

mag>szl .AND. maga<nem .AND. szl<15000	
(1910-ben Pozsony, Sopron, Temesvár stb. felelt meg e kritériumoknak.)

A Karpat az adatokat programrészként értelmezi az alábbi módon:

SELECT 1							-	ez a településtár munkaterülete
GO TOP							-	a keresés szeriális, elölről indul
										(lehetne filteres is, de az lassabb)		
DO WHILE .NOT. EOF()
	REPLACE jel WITH '  '			-	letisztítja a találatjelzőt
	IF &gker=.T.					-	megvizsgálja a feltételt
	REPLACE jel WITH '* '		-	beállítja a találatjelzőt	
		adb=adb+1					-	tömböt készít a találatokról
		DIMENSION adt[adb,3]	
	
A dolog szíve a behelyettesítés. A keresőváltozó gker, aminek a tartalma mag>szl .AND. maga<nem .AND. szl<15000, az IF &gker=.T. pedig azt vizsgálja, hogy hol igaz ez a tartalmi feltétel.
A makrohelyettesítés ennél sokkal bonyolultabb feltételekre is működik és nem csak feltételek vizsgálatára alkalmas.
ÁMOR rendszeremben a közismerteknél sokkal többféle logikai adattípust lehet megadni. Például a numerikus adatnak van számított altípusa is, ami halmaz és normál számítást enged meg.
Ebben a poén az, hogy a számított adat algoritmusa az adat leírásában adható meg, amit a program makróként vesz át. Így tehát valóban igaz, hogy az adat programként működik. Az efféle megoldásnak kiváló alanyai az adatok validálási feltételei, amelyek általában kis zárt rutinok.
A behelyettesítéssel történő programozás előnyei és hátrányai még alapos elemzésre szorulnak. Azonban az máris biztos, hogy bizonyos felhasználói helyzetekben az előnyei dominálnak. Ezt egy elvi példával magyarázom:

Van két felhasználó, akik nagyjából és egészében azonos adatokat használnak azonos módokon. Viszont bizonyos feltételek részleteiben igényeik eltérőek. Mi több, az idők során változhatnak és még beléphetnek újabb, más igényű felhasználók is.
Kérdés: Hány programot kell készítenünk a nagyjából azonos feladatokra?
Felvetés: Nem lenne célszerű csak egyetlen egyet, felhasználófüggő feltételekkel, amiket adatként tárolunk és makróként hajtunk végre...?

Nem mondtam én semmit, csak hangosan gondolkodtam. Lusta vagyok és nem szeretek valamit x-szer megírni és pláne y-szor módosítani.

6.		DINAMIKUS ADATKEZELÉS



A behelyettesítés kapcsán, de attól függetlenül is felvetődik két egymással szorosan összefüggő kérdés:

	Mikor ismeri meg a program az általa kezelendő adatokat?

Honnan veszi a rájuk vonatkozó tudását?

Mind a két témakör rendkívül összetett és nem vállalkozhatok arra, hogy minden részletükre kitérjek. Az alábbiakban csak az általános lényeget és a számomra szükséges tényezőiket fogom áttekinteni.


6.1		A PROGRAM-ADAT KÖTÉS (binding)


Az önmagában teljes és a befogadó-nyelvű rendszereket az 1. fejezetben említettem. Kiegészítésül a programok futtatásáról kell pár szót ejteni.
A host-language rendszerek ún. magasszintű programjait a használat előtt gépi nyelvre kell fordítani és össze kell szerkeszteni. Az erre szolgáló rendszerelemeket assembler-nek, compiler-nek, translator-nak nevezik. A mai adatkezelésben a kompájler a legelterjedtebb.
A self-contained rendszerek általában kétféleképpen is képesek működni: compiler (szerkesztett) és interpreter (tolmács) módban. Például a Fox-ban vannak .fxp szerkesztett és .prg toldalékú ún. tárgyprogramok. Az utóbbiak szerkesztés nélkül is alkalmasak az adatkezelésére, ami a „nézegetésekre” (pl. állapotok összevetésére, hibaelemzésre) kiválóan alkalmas.

Régen a programozó a művét off-line átadta a gépkezelőnek, aki a gépre vitte, majd lefordította és futtatta azt. Hiba esetén visszadobta. Három sikertelen fordítás után a programozó nevét kiírták a szégyentáblára.
Ma mindenki on-line dolgozik. Emiatt – én is – lusták vagyunk gondosan tervezni. Sokszor próbálkozunk, de a hibákért csak magunkat kárpálhatjuk. Viszont szeretünk belekukkantani az eltolt dolgainkba, ami interpretáló módban sokkal könnyebb.
A Fox-ban én minden programot ebben a módban próbálok ki és csak akkor kezdek a kompilálásukba, ha mindent rendben látok. Ami nem mindig jelenti, hogy úgy is van...

A kétféle működési móddal az ún. binding is összefügg. A programnak valamikor tudomást kell szereznie arról, hogy milyen adatokat kell kezelnie, azok milyen szerkezetet alkotnak, milyen kényszerek vonatkoznak rájuk stb. Kötésnek nevezzük azt a mozzanatot, amikor az adatokat a programokhoz rendeljük. Erről a tényezőről két dolgot kell tudni: a mikort és a hogyant. A kettő nem független egymástól.

A kötés ideje. Az interpreter futásidőben köti (execution time binding) a kezelendő adatot a programhoz. A compiler fordítási időben (compilation time binding) teszi ezt. A „trade-off” (mérlegelés) pedig a következő:
A lefordított program gyorsabb, mert nem veszteget időt az összekötésre, ami a fordításkor megtörtént. Ugyanakkor jobban kitett a hibáknak, mert sokszor előfordul, hogy az adatszerkezetet a fordítás után módosítják.
A fordításidejű kötésnek két változata van. Ehhez azt kell tudni, hogy az elvileg meghatározott kötés gyakorlatilag a végrehajtás során következik be.
A kötés a kezelendő állomány kiválasztását jelenti.

Egy idevágó parancssor a Fox-ban például ez lehet:
SELECT 6						-	a tár munkaterület hozzárendelése
USE fil\partner					-	a partner állomány megnyitása azon
		...
	USE							-	deszelektálás, az állomány lezárása

Ezt két helyen adhatjuk ki:

-	Az adott programegyüttes legelején, a főprogramban egyszeresen. Ezt korai kötésnek (early binding) nevezzük.
-	Az állományt elsőként kezelő programban, szükség szerint minden alkalommal. Ezt késői kötésnek (late binding) hívjuk.

Mindenki számára világos, hogy az első esetben sok tárt foglalunk le (minden megnyitott állománynak van egy saját munkaterülete), miközben a második esetben sok időt fogyasztunk, mert a (de)szelektálás időigényes.

Választásunk nem független attól, hogy az alapszoftver miként menedzseli a tárat. A relációs rendszer memory-managementje – a join operátor miatt – sok állomány együttes kezelésére van kihegyezve. Tehát az a jó, ha egyszerre minél több, de nem túl „széles” – kevés attribútumú – állományt nyitnak meg.
A saját rendszereim nem túl sok és nem is túl nagy állományokkal dolgoznak. Ezért a kötés ideje nem életbevágó kérdés. Az alapállományokat a gyökérprogramban szoktam megnyitni, viszont a munkaállományokat mindig csak az azokat igénylő program elején.

A kötés módja. Példaként a COBOL és a PL/1 programnyelv szolgál. Bár ezek sokaknak ismeretlenek, még ma is használatosak és amúgy is csak az elv szemléltetésére veszem ki őket a fiókból. (’70-ben COBOL-t is tanítottam.)
A COBOL-ban a programrendszer szakaszokra oszlik és az ún. Data Division-ben kellett előre megadni a kezelendő adatokat és azok szerkezetét. Mivel azt csak a program újraírásával lehetett megváltoztatni, ezt a módot statikus kötésnek nevezzük. Ez tehát rugalmatlan, viszont megvéd attól a hibától, ami a kötés futásközi (programon belüli) átdefiniálásából adódhat.

Az újabb objektum-orientált programozásban már nemcsak a szerkezetnek, hanem a struktúra elemeinek a viselkedését is előre kell definiálni. Kisebb és kevésbé változékony adathalmaznál ez üdvös lehet, azonban ellenkező esetben kerülendő.
ÁLOM rendszeremet Amerikában a DEPLHI objektumos fejlesztőeszközzel próbálták úgymond korszerűbbre átalakítani (DREAM). Hat hónapnyi próbálkozás után feladták, mert csak az adatdefiniáló rész 3.000 sorosra – áttekinthetetlenre – sikeredett.
Mivel az ÁLOM alapvető igénye és lehetősége a dinamikus átstrukturálás, evidens, hogy a statikus adatdefiníciókat igénylő DELPHI nem birkózott meg vele. Előre jeleztem is, hogy rossz választás, de nem hallgattak rám.

A PL/1 nyelvben a kezelt adatok és azok szerkezete a program megfelelő pontjain újradefiniálható. Az ilyen dinamikus kötés lehetővé teszi az olyan komplikált, bár veszélyes műveleteket is mint a rekurzió, vagyis ugyanannak a műveletsornak a struktúra más tényezőin történő ismételt végrehajtása.


6.2		ADATSZÓTÁR


A kezelendő adatok nevét, szerkezetét és sajátosságait csak egyéni és nem túl összetett programokban szokás magán a programon belül megadni. Egyébként az adatbázis struktúráját egy külön rendszerelem őrzi. Mivel ez adatokról szóló adatokat, ún. metaadatokat tartalmaz, természete szerint ez a rendszerelem ún. metaadatbázis. Adatlexikonnak, adatkatalógusnak, illetve adatszótárnak is hívják. Manapság az utóbbi megnevezés terjedt el.

1975-ben a Chase Manhattan Bank-ban rám bízták az ADABAS adatbáziskezelőhöz illő adatszótár-rendszer kiválasztását. Javaslatomra a Data Catalogue mellett döntöttek.

Az adatbázis egészének a felépítését az adatbázis-sémában írjuk le. Egy összetett rendszerben nincs olyan program, amely ennek a teljes egészét igényelné; a programok az adatbázisnak csak egy-egy részét „látják”. A látott résznek a leírása az alséma. Ez strukturálisan és tartalmában meg kell, hogy feleljen a sémának, de fizikai paramétereiben – adathossz, adattípus, karaktersor-levágás, numerikus pontosság stb. – eltérhet tőle, természetesen a megfelelőség szabályain belül.
Az adatszótárnak két típusa van a használati mód szerint.

Passzív adatszótár. Ha egyáltalán alkalmazzák és az adatleírásokat nem csak a programok tartalmazzák, úgy a fejlesztők tájékoztatására, igényesebb esetben a fejlesztés minőségellenőrzésére használják. Az utóbbiba tartozik a tudatos, optimalizált adatbázis-építés, az adatmodellezés.
Ha az adatbázis-sémát passzív adatszótárból veszik, akkor nyilvánvalóan hibáknak van kitéve. Gyakran előfordul, hogy a program összeszerkesztése és futtatása között megváltoztatják az adatstruktúrát, ami elszállásra vezet. Ekkor ugyanis a program-adat kötés már a fordításkor megtörténik.

Aktív adatszótár. Alig van példa az alkalmazására, aminek két oka van. Egyrészt sokan maradian még „kézzel írják” a programok adatleíró részeit is. Másrészt nem tudják, hogyan kell okosan használni az ilyen szótárt.
Ami persze szokatlan feladat, mert értelmezést (behelyettesítést) igényel. Miközben a PL/1-ben csak a változók átértelmezésére van lehetőség, az aktív adatszótár használatakor ez teljes struktúrákra megtehető. Az alábbiakban egy példát mutatok a használatra és elárulom, hogy mi az előnye.

A feladat kettős. Keressük ki a kecskeméti partnereink neveit és ami ugyebár teljesen más, találjuk meg a Verne által írt könyvek címeit. Az ezekre szolgáló utasítások:

a)	SELECT pnev FROM partner WHERE telep=’Kecskemét’ 		és
b)	SELECT kcím FROM konyv   WHERE szerzo=’Verne’

Világos, hogy a két parancs struktúrája azonos és így a végrehajtásuk módja is az.
A kettő egyetlen paranccsal helyettesíthető, amit viszont előzőleg értelmezni kell:

a=„lakcim” 					- 	a keresendő attribútum
e=„partner”					- 	a keresés alapjául szolgáló egyed
f=„telepulés=’Kecskemét’”		- 	a kiválasztási feltétel

A SELECT &a FROM &e WHERE &f keresőutasítás eredménye pontosan ugyanaz lesz, mint az a) parancsé. Gondolom a b) előtétjeit már fölösleges leírnom.

Mármost ki az ördög akarhatná a programját négy sorra elbonyolítani, amikor írhat egysoros kódot is? Nono, azért álljunk csak meg pár szóra!

	Az a,e,f paramétereknek – és a SELECT parancs többi paraméterének az – átadása/átvétele aktív adatszótár esetén automatikus, vagyis nem a programozó feladata. De erről majd másutt lesz szó.

A bemutatott megoldást persze nem javasolt igen egyszerű feladatokra használni. Viszont ha az elképzelésünk még nem kiforrott, vagyis az adatbázis szerkezet nem stabil, aminek következtében a programok se azok, az adatstruktúrát sem célszerű a programokba égetni.

Mondok egy egyszerűbb, talán meggyőzőbb példát. Egyesek szerint a népeknek nincsenek jellegzetes etnikai jegyei, noha az olaszok muzikalitása, a németek precizitása, a franciák lezsersége ellentmond ennek.

Egy német kollégám a BMW-nél kijelentette: „Jó nektek, magyaroknak, ti ugyanis fantáziadús szervezők vagytok, miközben mi, németek, csak szolgai programozók. Mégis ők csinálnak használható rendszereket, mert mi folyton koncepciót váltunk. Viszont annyi biztos, hogy jól tervezett magyar bizonylatot még az életemben nem láttam és a bizonylattervezés bonyolult diszciplínáját ma sehol se tanítják...

A fejlesztő beírja a programba, hogy az x adat az s1 sor o1 oszlopában fog megjelenni. De mégis jobb lenne az s2 sor o2 oszlopában. Azaz inkább...
Mármost ha lenne egy adat-sor-oszlop metafájlja és onnan venné át a megjelenítés paramétereit, amiket TOP=&s és LEFT=&o módon értelmezne, akkor változáskor nem kellene több programba is belenyúlnia. Mert tutti, hogy egyik-másikról el fog feledkezni.

7.		ÁLTALÁNOSÍTÁS (GENERALIZÁCIÓ)


7.1		AZ ÁLTALÁNOSÍTÁS TÁRGYA


A mindennapi életben az általánosítás sommás ítéletekre vezet és ezért kerülendő. Viszont a tervezésben igen hasznos dolog, amit már az is mutat, hogy minden tervezési területen vannak szabványok, amik nem mások, mint a tervezett tényezők valamilyen aspektusának az általánosításai.

Aki nem szereti a verkli-munkát, az a szabványokon túl is általánosít. Én sok mindent általánosítok és ezért volt munkatársaim el is kereszteltek a „generalizáció atyjának”, amit a kalpagomra tűztem az „adatbázis atyja” toll mellé.

Az ismeretszolgáltatásnak – mennyivel szebb szó, mint a programozás, bár majdnem ugyanazt jelenti – három aspektusa van:

adatkezelés – adatfeldolgozás – adatmegjelenítés
	
Mondjuk egy raktári alkalmazásban ki kell mutatni a „pirosba futó” árukat, amelyek készletszintje a megengedett szint alá fog csökkenni.
Ehhez át kell vizsgálni az adatbázist (kezelés), számításokat kell végezni a készlet prognózisra (feldolgozás) és az érintett tételeket ki kell jelezni akár a képernyőn, akár nyomtatott listában vagy mindkettőn (megjelenítés).
A hetvenes években tűntek fel az ún. általánosított adatbáziskezelő rendszerek (Generalized DataBase Management System – GDBMS). Ezekről két dolgot kell tudni:

	A három aspektus közül csak az elsőt támogatják. Nincsenek sem feldolgozást, sem megjelenítést (képkezelést) végző utasításaik. Ezek a befogadó nyelvre tartoznak.

Az általánosítás fizikai szintű. A Select, Add stb. parancsok a művelet tárgyától függetlenül ugyanúgy hajtódnak végre. Viszont a tárgy nem általánosítható, mivel a tartalom nem logikai szintű.

Emlékezzünk a fentebbi példára! A GDBMS-ben a logikájában azonos két utasítást egymástól külön-külön, azaz specializáltan kell megadni.

a)	SELECT pnev FROM partner WHERE telep=’Kecskemét’ 		és
b)	SELECT kcím FROM konyv   WHERE szerzo=’Verne’
Talán itt eltűrhető egy kis dörmögés a részemről. Az adatbázisok fejlődése szerintem nem vett jó irányt. A mennyiség vált meghatározó tényezővé, amit a VLDB (Very Large DataBase) konferenciák sorozata is mutat. Eluralkodott a matematikai irányzat, aminek a relációs rendszerek a nyomkövetői.
Ez még nem lenne baj. Viszont a minőség elhanyagolása azzal járt, hogy adatbázisaink és az azokat kezelő rendszerek szemantikailag igen sivárak, fantáziaszegények. Lásd majd a következő fejezetet.
Az ismeretszolgáltatás három aspektusa közül az adatkezelés a mainál sokkal magasabb fokon is általánosítható lenne; az adatmegjelenítés teljesen generalizálható; viszont mivel az adatfeldolgozásnak mindig más és más a tárgya, legfeljebb egyes elemei tarthatnak igényt az általánosításra. Például a nyugdíjszámítás és raktárkészlet-számítás aligha hozható egy kalap alá.
Most pedig vizsgáljuk meg röviden a generalizáció általános elvi hátterét.


7.2		A GENERALIZÁCIÓ TERJEDÉSE


Az általánosítás egyáltalán nem új jelenség, csak éppen nem gondolunk bele, hogy mi tartozik a körébe. Általánosan abba, hogy az adatkezelésnek kétféle módja van: a procedurális és a deklaratív. Az utóbbi a generalizáció alapja és már a hetvenes évek óta ismert.
Vegyük alapul a születési dátum mező kezelését! Mi gondoskodik arról, hogy valaki születési dátumaként ne lehessen február 30-át megadni?
Régen írtunk erre egy procedúrát, amit vagy megőriztünk a saját makró-készletünkben, vagy újraírtuk a megrendelés, a szállítás stb. dátumára. (Ezt kellett tenni a 2000-es év mizéria idejében.) Ma ilyesmi az eszünkbe se jut.
A tétel adattípusát dátumnak deklaráljuk, a többit a kezelőrendszerre bízzuk. A kezelő az adattípust metaadatként használja fel és mint olyat generikusan validálja függetlenül attól, hogy mi az adat tartalmi lényege.
Gondolom mindenki egyetért azzal, hogy a deklaratív kezelés örvendetes módon csökkenti a fejlesztő munkáját, miközben növeli a biztonságot. Ezért merem kijelenteni, hogy minél több deklaratív képességgel rendelkezik egy rendszer, annál korszerűbbnek mondható.
Hol tartunk a fejlődésben? 1990 táján az ISO bizottságában dolgoztam, amely az adatbáziskezelők generalizálásával is foglalkozott. Megállapítottuk, hogy ha az elvileg generalizálható tényezők számát 100-nak vesszük, akkor a GDBMS-ek ebből mindössze 25-30 deklarálását tették lehetővé. Ami azt mutatta, hogy az általánosítás terén ugyancsak akadtak még teendők. A szemantika elhanyagolása miatt a helyzet azóta sem sokat változott.
A továbbiakban a saját kezdeményezéseimről fogok beszámolni.
7.3		KÉPERNYŐ ÁLTALÁNOSÍTÁS


Egyesek azon szokták törni a fejüket, hogy milyen képernyőt tervezzenek, ha az X felhasználó némileg más képet szeretne látni, mint az Y alkalmazó. Így hát összeerőszakolnak egy közös képet, ami senkinek sem tetszik, mert ugyebár kettőt mégsem programozhatnak le.
Nem is kellene. Egyszer írtam egy általános képernyőtervező program-együttest, amit minden egyes rendszerem fejlesztésénél használok.
Az idevágó programrészlet a Kárpát-rendszerből a következő:

DEFINE CLASS terk AS IMAGE
	WIDTH=5000
	HEIGHT=5000
	PROCEDURE mousedown
	PARAMETERS qp1,qp2,i,l
	PROCEDURE mouseup
	PARAMETERS qp1,qp2,j,k
		mfe=k-tfe+(ksor*1000)
		mba=j-tba+(kosz*1000)
		GO aku							
		REPLACE nso WITH mfe, nos WITH mba
		ab=4
		RETURN TO tkphel
ENDDEFINE	

A fentiekből három tétel érdekes: az egérrel való elhúzás, a kezelőlistából az aktuális tétel (aku) oszlopának (nos) és sorának (nso) a karbantartása, de főként az mfe és mba változók összetétele. A tfe és a tba változók a relatív eltolást mutatják, a ksor és kosz pedig a szelvényt határolják be,
Mivel nem leszek fiatalabb, kénytelen vagyok elárulni egy újabb titkomat. A „georeferáltnak” titulált rendszerekben ha valaki egy listában egy település tételre áll, a térkép automatikusan azt a helyet mutatja. Ez nem nagy ügy. Viszont egyik általam látott rendszer se képes a fordítottjára: ha a térképen egy pontra bökünk, akkor a lista ráálljon a megfelelő településre.
A Kárpát-ban megtehető. A célszerű toleranciával (ami itt a településpont méretének a duplája) kikereshető az a település, amire az egérrel mutatunk:

IF (mba>mos-12 .AND. mba<mos+12) .AND. (mfe>mso-12 .AND. mfe<mso+12)
		mkul=kul
		EXIT
ENDIF	
SEEK mkul
Az általánosított képernyőkezelés tényezői a következők:

	a képernyő leendő tételeit egy képszótár tartalmazza

a tervezéskor ezeket egy lista mutatja egy ablakban
a megfelelő tételt a képernyő adott helyére lehet húzni
onnan bármikor át lehet tenni máshová
a rendszer ellenőrzi, hogy a tételek nem fednek-e át és nem lógnak-e túl képernyő peremein
elküldéskor a végső helyet a képszótár tárolja el.

Így adott adatokon annyiféle képernyőt szerkeszthetünk, ahányat csak akarunk. A programrendszer indításakor kell egyszer megadni a kép nevét, de természetesen futás közben át lehet váltani másik képre is.
A képernyő általánosítás nemcsak azért előnyös, mert programfordítások nélkül lehet több program megjelenési felületét javítani/módosítani, hanem azért is, mert a kép így prototipizálható. Ez azt jelenti, hogy még a program megírása és szerkesztése előtt megmutatható a felhasználónak a „látvány” és a véglegesítés előtt gyorsan javítható: a kép előbb készül el, mint a program.
Tegyük fel, hogy a Partnernév adatot – ezt a címkét és az adattartalmat – a képernyő x. sorának y. és z. oszlopában akarjuk kijelezni. Mások az x, y, z értékeit beírják a programba, én viszont a képállományból veszem át.
Ezt nem kell minden egyes kijelzéskor megtenni. Vannak programok, amiket eleve egy vagy több paraméterrel indítanak. Az általánosítást úgy kell felfogni, hogy van egy értelmező előtétprogram, amely az értékeket átveszi és úgy működik, mintha a további programokat paraméterekkel indítaná.


7.4		GENERALIZÁLT TÁBLAKREÁLÁS


Ez az általánosítás az előbbihez hasonló módon működik. Egy teljes adatbázis-struktúrát létrehozhatunk pár generalizált paranccsal.
A FOX-ban az üres tábla létrehozására a CREATE TABLE parancs szolgál ezzel a szintaxissal:

CREATE TABLE TableName (FieldName FieldType [( nFieldWidth [, nPrecision] )]

Természetesen a mezőnek sok más jellemzője is megadható (kulcs-e, egyedi-e stb.), de ezek fölöslegesek a mondanivaló szemléltetéséhez. Egyelőre az se fontos, hogy a tábla akár tömbből is kreálható. Itt másra hívom fel a figyelmet a következő példával:
SELECT n								-	kiválasztjuk a munkaterületet
USE partner							-	megnyitjuk rajta a partner táblát
COPY STRU EXTENDED TO váz		-	a szerkezetét a váz táblába másoljuk
CREATE másolat FROM váz			-	amiből másolat táblát kreálunk

Aki ismeri a Fox-ot, az most felvisít: ez csacsiság, van egyszerűbb mód is:
	
SELECT n
USE partner
COPY STRU TO másolat				-	a szerkezetet közvetlenül a másolatba viszi

Ámde a titok abban rejlik, hogy az extended tábla maga is kezelhető: sort lehet beletenni és kivenni belőle, a típust és a méretet át lehet írni stb. Ez azt jelenti, hogy pillanatok alatt tetszőleges számú és szerkezetű táblát generálhatunk egyetlen másikból, az itt váz-nak nevezettből.
A végső lényeg az, hogy a táblák szerkezetét nem a programokba írjuk be, hanem egy – mondhatni meta- – állományból vesszük át.


7.5		AZ ÁLOM RENDSZER LOGIKÁJA


Az ÁLOM generalizált adatkezelő rendszer. Egyik barátom vele kezelte a 3.000 tételes könyvtárának az ismereteit. Egy néprajzkutató a kalotaszegi szőttesek adataira használta. Másvalaki a szarvasgomba-tenyészetének a digitalizálására. Lényegében rajta alapult a múzeumi tárgyak adatbázis-kezelő rendszere, a MIDAS is.
A rendszer generalizált objektum-kezelő programjának (MOBK) a kezelési logikája három részre tagolható:

	Az első lépésben ki kell választani a kezelendő egyedtípust, a kezelési

képernyőt és a kezelési aspektust. Például a könyvek kezelhetők a szerző, a cím, a tárolási hely, téma-kategória stb. rendjében is.
	A másodikban van lehetőség a konkrét egyedek kezelésére: bevitelére, módosítására, törlésére, másolására, egyszóval az adatkezelésre.
	Eközben át lehet térni az egyedtípus másik kezelési képernyőjére és-vagy kezelési szempontjára, majd egy másik egyedtípusra.


Mindehhez egyetlen programsort se kell írni. A használat előtt minden tényezőt a laikus felhasználó által könnyen kezelhető felkészítő programokkal kell meghatározni. Sőt, az „élő” adatbázis új tényezőkkel egészíthető ki, a meglévőket pedig módosítani és törölni lehet, szintén programozás nélkül.
Meg vagyok győződve róla, hogy ugyanezt a rendszert ma másként írnám meg és még inkább arról, hogy egy igazi programozó ezt nálam sokkal, de sokkal jobban művelné. Remélem, hogy egyszer valaki meg is teszi.
Mindazonáltal nem lesz egyszerű vállalkozás. Az ÁLOM 108 egyenként is eléggé összetett programból áll, amiből 18 szolgál a tényleges adatkezelésre: a többi felkészítő és kisegítő program. A MOBK alapprogram 550 soros és négy egymásba ágyazott ciklust tartalmaz. Három a felsorolt feladatokra, a negyedik pedig a konkrét egyedek feldolgozására a második cikluson belül.
Ízelítőként álljon itt egy jellemző programrészecske. A feladat az, hogy egy kiválasztott egyedek szerint indexelt táblából (eall) másoljuk át a megadott jellemzőket (jell) egy köztes állományba (kall) adott sorrendben (ind). Ha a kiválasztás szelektív (ksel=’Y’), akkor csak azokat a sorokat, amelyek a ’krit’ ismérvnek megfelelnek.
	
SELECT 10
USE &eall INDEX &eind
IF ksel='N'
	SELECT &jell FROM &eall INTO DBF &kall ORDER BY &ind
ELSE
	SELECT &jell FROM &eall INTO DBF &kall WHERE &krit ORDER BY &ind	
ENDIF	

Amint látható, a parancs minden eleme behelyettesített. Ez azt jelenti, hogy bármelyik állományból bármilyen jellemzőket tetszőleges sorrendben, feltétel nélkül vagy bármilyen összetett kritériummal másikba másolhatunk.

8.		SZÉP ÚJ ADATBÁZISVILÁG



Az alábbiakban egy terjedelmes ismertetés következik, aminek olvastán egyesekben felmerülhet a kérdés, hogy mi köze a programozáshoz. Nagyon is sok, de a téma összetettsége miatt a megalapozást nem szabad elkapkodni. Ezért csak az utolsó pontban fogok elérkezni a programozáshoz.


8.1		VALLOMÁS


A gondolkodó ember olykor változtat a meggyőződésén. Nem veti el a régi felfogását, csak bővíti, finomítja azt. Nem véletlen, hogy szakmai dolgokban a „Prudentis est consilium mutare in melius!” latin szólás vált jelszavammá. Okos dolog a nézetünket időnként jobbra változtatni.
Szerintem ez a nyitottság a szellemi fejlődés alapja.

Egyszer egy volt kollégám megorrolt rám, amikor az adatraktár kapcsán azt találtam mondani, hogy az abban tárolt adatoknak is van fogalmi szintje. „Hogyhogy? Hiszen az adatraktár tiszta redundancia, te pedig régen azt írtad, hogy az a logikai szintre tartozik.”  – vont kérdőre. Igaza volt; valóban azt vallottam.
Csakhogy a származtatott – és ekképpen logikailag redundáns – adatoknak is van fogalmi jelentése, amivel az adatraktár felhasználójának tisztában kell lennie. Nézetemet úgy kellett módosítanom, hogy adott esetben a logikai szintű adatbázis elemei is fogalmi magyarázatra szorulnak. Ettől azonban nem válnak fogalmi szintűekké.

Szegény nem érte meg, hogy most még borzalmasabb eretnekséget fogok elkövetni magam és a tanaim ellen. Csak halkan merem bevallani, hogy nem voltam sohasem elégedett a saját egyedtípus definíciómmal. Ámde az igazi meggyőződésemet a leragadt információ-technológia miatt nem mertem – azazhogy nem tartottam tanácsosnak – mások elé tárni.
A lényeget egy személyes példával fogom megvilágítani, amiért elnézést kérek. Még inkább azért, ha dicsekvésnek hat: nem akar az lenni. Szüleim és tanáraim ösztönzésére, mi több: követelésére több nyelvet is elsajátítottam ilyen-olyan szinten.
Ez a dolog emberi oldala. De van egy információ-technológiai oldala is.
Az ember olykor elgondolkozik azon, hogy ki is valójában ő? Most fogalmi adatmodell szinten felvetve a kérdést én csak a Személy egyedtípus egyik előfordulása lennék? A nyelvtudásaim már nem én vagyok? Azok már egy tőlem külön viszonyegyedre (Személy-Nyelv) tartoznak? És mi van a kedvenc ételeimmel, a hobbyjaimmal, a betegségeimmel? Mindez csak technológia?
Akkor ki vagyok ÉN? Helyes-e a világ ilyen embertelen fogalmi felfogása?
Nem kell elvetnünk a régi, igen jól bevált fogalmi adatmodell képünket. Viszont az se ártana, ha kicsit igazítanánk rajta, közelebb hozva az élethez. Prudentis est consilium mutare in melius.
Lássuk tehát, hogy mit hozhat egy szebb új adatbázisvilág!


8.2		„MAD” (ŐRÜLT) ISMERETEK


Ha már úgyis ilyesmire kezdenek gondolni, akkor eresszük szabadon az őrült gondolatainkat. Hadd bosszankodjanak a fantáziátlanok!

Édesapám gazdasági igazgató, régiesen főkönyvelő volt. Én is tanultam könyvelést. Az összes iskolámban csak egy hármas jegyem volt: pont abból. Ámde borítsunk fátylat az őrült okra, aminek semmi köze se volt a tudásomhoz.

Hőskorukban a számítógépek nem annyira a tudomány, mint a gazdaság kiszolgálói voltak. Mi tagadás, az adatállományok (file) sorai (record) és azok adattételei (data item) leginkább a főkönyvre emlékeztettek, hiszen fájloknak nevezett dossziékban, mappákban vezették a feljegyzéseket, azaz rekordokat.

A rekord feljegyzése méltó dolgot jelent és mondjuk a világrekordok valóban azok.

Nincs szigorúbb valami egy főkönyvnél. Nem lehetnek benne többértékű elemek, véletlenszerű dolgok, csak részben kitöltött sorok stb. Egyszóval a főkönyv távolról se olyan – mint az élet.
És mi az adatbázisainkban a főkönyvet mímeljük. Mi lenne, ha egy picit elszakadnánk tőle? Persze előbb a miértekkel kell tisztában lenni.

Multiple (többszörös). A jelenségekhez kapcsolódhatnak olyan mások, amelyek hozzá képest többszörösek. Ilyen volt becses személyem esetében a nyelvtudás. De mondok más példát. A vízkiemelési helyeken rendszeresen vízminőség-ellenőrzést végeznek. Az eredményeket adatsorok rögzítik, amik a helyhez kapcsolódnak, arra vonatkozó ismeretek.
A szívsebészek a műtét közben figyelik a beteg állapotát, amit ilyen-olyan paraméterek rögzítenek: vérnyomás, szaturáció stb. Mármost az ő példájuk segíthet a többszörösség lényegének a mélyebb megismerésében.
Az amerikai szívsebészek vetették fel azt a problémát, hogy egyikük csak ilyen paramétereket akar vezetni x-szeresen, a másikuk viszont olyanokat és y-szorosan. Hogyan lehet ezeket az eltérő igényeket közös nevezőre hozni? Merthogy paraméterenként külön-külön egyedtípusokat felvenni csacsiság és egyébként se oldja meg a két további problémát.

Disperz (szporadikus). Egy egyed tulajdonságsora diszperz, ha az adatok „szeszélyesen” kitöltöttek, vagyis üresekkel teletűzdeltek. Vegyük észre, hogy amennyiben minden sebész minden adatát egyetlen táblába gyömöszöljük, úgy az telis-tele lesz kettes típusú üres adatokkal.

Fontos! A relációs adatbázisban NULL-nak nevezik az üres adatot, ami önmagában véve csak szórakoztató. Mitől szám valakinek a kihagyott neme vagy a címe? Az viszont már baj, hogy nem különböztetik meg az üres típusát.
Az egyes típusú üres azt jelenti, hogy az adat ismeretlen, érdektelen, elfelejtették kitölteni stb. Ez másféle gondokat okoz, mint a veszélyesebb eset.
A kettes típusú üres azt jelenti, hogy az adat értelmetlen. Ha a személyeknél vezetik a szülésszámot, férfiaknál ez nem nulla, nem ismeretlen, hanem értelmetlen.
Itt bújik ki a könyvelési szög a zsákból: a „darab az darab” mennyiségi szemlélet.

Nos, itt álljunk meg egy mély lélegzetvételre!
A gyakorlati programozó már régóta feszeng, hogy vajon mi köze van neki ezekhez az elméletieskedő felvetésekhez?
Visszakérdezek: Hogyan oldja meg, hogy az A sebész pontosan az általa igényelt adatokat lássa (amelyek ráadásul műtétről-műtétre is változhatnak) és ugyanígy kiszolgálja a B sebészt is? A programjába felveszi a műtétek szerinti elágazásokat? Hány százat? Netán kiagyal egy műtéttípus adatot és az lesz a választási feltétel?
Ne is erőlködjön: ez a problémakör eljárási módon nem oldható meg. Pedig a harmadik őrült tételről még nem is volt szó.

Ad-hoc (véletlenszerű). Holnap belép egy új sebész. A másik régi meg újabb paramétereket akarna felvenni. A harmadik nem x-szer, hanem y-szor mérné a szaturációt. Folytassam? Hogyan lehet az ilyen véletlenszerűen változó jelenségekre egy stabil adatstruktúrát és programokat készíteni?

Pont ezzel a kérdéssel kerestek meg Amerikából. Hiszen világos, hogy a könyvelési szemléletű – egyszeres, előre definiált és módszeresen kitöltött – relációk mint hagyományos adattáblák alkalmatlanok ilyesmire. Valamilyen őrült – MAD, azaz többszörös, véletlenszerű és szporadikus – adatokat támogató megoldásra van szükség.
8.3		A RELÁCIÓS INVERZIÓ


Az adatkezelésben a kérdéseket néha két irányból lehet feltenni. Például:

	Milyen cikkeket igényeltek egy adott rendelésben?
	Melyik rendelésekben kértek egy bizonyos cikket?


Az ilyen kéréseket kielégítő M:N-es hálós szerkezetekben – a Halassy-féle vájdling struktúrában – a két alapegyedet (Rendelés és Cikk) a harmadik közös alárendelt (Rendeléstétel) köti össze.
Ugyanilyen szerkezetbe helyeztük a Személy-Nyelvtudás-Nyelv hármast is, ami már nem biztos, hogy korrekt megoldás. A Nyelv sokszor csak a Nyelvkód-Nyelv(megnevezés) párosból áll. A kód nem valódi fogalom, hanem technikai-biztonsági okokból alkalmazott adat, ami voltaképpen redundáns és ezért tervezése nem a fogalmi, hanem a logikai szintre tartozna.
Ebből adódóan ha több nyelvtudást is akarunk vezetni, akkor ismétlődő csoportként kell megtennünk. Ez a személlyel 1:N fokú viszonyban áll.

Sokszor előfordul, hogy az elvileg többszörös adatok gyakorlatilag egyszeresek, mint a legmagasabb iskolai végzettség, a fizetett nyelvtudás stb. Ezeknél felvetődik, hogy mit teszünk a többszörössé válásuk esetén, ha pl. cégünk már két nyelvtudást is megfizet.
Az ilyen mesterségesen egyszeres adatok komikus szitukat is okozhatnak. Például háromdiplomás ismerősöm vajon mit írjon a legmagasabb iskola neve rovatba...?

Végül vannak olyan ismétlődések is, amelyek még mesterségesen sem mutatnak tovább. Ilyenek a telefonjainkra vonatkozó adatsorok.

személyazonosító
telefonszám
telefontípus
érvényesítés
X.Y.
30/999-9999
mobil
2021. 05.14
X.Y.
27/999-999
vonalas
NULL
Q.Z.
40/111-1111
mobil
2021.02.23
Q.Z.
01/111-111
vonalas
NULL

Ez így remekül működik, tehát a többszörösség problémája megoldott. Azonban amikor az érvényesítés cécót véletlenszerűen bevezették, a táblát át kellett szerkeszteni és a kezelőprogramjait át kellett írni. Ezzel együtt egy apró szépséghiba is generálódott: az érvényesítés szporadikusan kitöltött, mert vonalas telefonoknál az értéke nem nulla, hanem értelmetlen. (Ami nem jár olyan következményekkel, mint a mobiloknál az üres érték.)
Az alaptáblához kapcsolt kiegészítőtábláknak van egy általános hibája: hajlamosak elszaporodni. Lesz telefon, szakkör, nyelvtudás, hobby, zene, sport stb. kiegészítés, amiknek a kezelése egy idő után igen macerássá válik.
A hetvenes években voltak rendszerek, amelyek ún. invertált fájlokat kezeltek. A legismertebb System 2000-et például a kongresszusi könyvtár 40 millió kötetének a nyilvántartása használták. Elevenítsük fel egy kicsit az ilyen fájlokra vonatkozó ismereteinket!
Az invertált szemlélet első ránézésre meglehetősen furcsa, amennyiben felcseréli a leíró és a kulcs tulajdonság szerepét. Innen a neve.

telefontípus
telefonszám
mobil
30/999-9999
vonalas
27/999-999
mobil
40/111-1111
vonalas
01/999-999

A tiszta inverzióban elméletileg csak párosok szerepelnek, ami roppantul megnöveli a táblák számát (típus, érvényesítés, személy). Ezért gyakorlatilag az inverz táblák nem kettő-, hanem háromoszloposak, így:

jellemzőnév
jellemzőérték
telefonszám
személyazonosító
X.Y.
30/999-9999
telefontípus
mobil
30/999-9999
érvényesítés
2021. 05.14
30/999-9999
személyazonosító
X.Y. 
27/999-999
telefontípus
vonalas
27/999-999
személyazonosító
Q.Z.
stb. stb.

Ha ezt a struktúrát kiegészítjük az alapegyed kulcsával, akkor eljutunk ahhoz a szerkezethez, amit én relációs inverziónak nevezek. Ez kicsit fából vaskarika, mert se nem relációs, se nem invertált, de ezek ötvözeteként igen vonzó képességekkel rendelkezik (mint az öszvérek általában).
Az általánosított kép a következő:

egyedazonosító
jellemzőnév
sorszám
jellemzőérték
X.Y.
telefonszám
1
30/999-9999
X.Y.
telefontípus
1
mobil
X.Y.
érvényesítés
1
2021. 05.14

A sorszám azért szükséges, mert valakinek például több mobilja is lehet. A relációs inverzió elméletileg bináris reláció, még ha a kulcsa összetett is, és ekként mindig tökéletes normálformában van. Ámbár a megvalósító tábla mély a kulcs ismételgetése miatt, oszlopainak a száma csekély és a relációs rendszerek azt kedvelik.
A relációs inverziónak két általánosítási szintje lehetséges. A mutatott változatban az inverz tábla egy alaptáblához (Személy) kötött. Ez a parciális inverzió. Elméletileg elképzelhető, hogy eltérő egyedtípusok inverz adatait őrizzük egy közös táblában. A totális inverziós tábla szerkezete ez lenne:

egyedtípus
egyedazonosító
jellemzőkód
sorszám
jellemzőérték

Amivel eljutottunk oda, hogy az adat mind a négy dimenzióját egyetlen egy tábla tartalmazza. Ez azonban többnyire csak elméleti lehetőség.
A fentiek háttér-magyarázatul szolgáltak. A telefonok adatait bizonyára relációsan – és nem inverziósan – fogjuk tárolni és kezelni.
Viszont most nézzük meg közelebbről a szívsebészek igényeit! Mivel akár műtétenként is eltérő paramétereket kívánhatnak, relációkkal nemigen lehet a feladatot megoldani.

Talán fölösleges intés. A reláció (relation) nem táblák közötti viszony (relationship), mint egyes szakújságaink tévesen beállítják, hanem maga a matematikai alapú tábla: az értékhalmazok (doméjnek) Descartes-féle szorzata (Cartesian product).

Visszatérve a sebészek igényeire az alábbi struktúra, ami egy relációs inverzió, megoldani látszik az összes igényeiket, problémáikat.

műtétazonosító
paraméter
sorszám
paraméterérték

Többszörös. Minden műtéthez tetszőleges számú vérnyomás, szaturáció stb. mérés tartozhat. Az X műtéthez több, mint az Y-hoz. Ha pedig netán egy adott műtéthez egy se tartozna (ami gyakorlatilag persze nem fordul elő), akkor se lenne gond: ahhoz a műtéthez nem adnának meg sort – és passz. (Ugyanígy fel lehetne venni a műtét eszközeit, gyógyszereit, résztvevőit stb.)

Véletlenszerű. Ha új többszörös ismeretre van szükség, akkor a relációs rendszerben új táblát kell felvenni, arra programokat írni stb. A fenti tábla esetében viszont csak annyi a teendő, hogy el kell nevezni az új paramétert. Nem kell táblát kreálni, nem kell új programot írni, még sorokat se kell a táblába tenni az új paramétert igénylő első műtét adatainak a felvételéig.

Szporadikus. Szemben a relációval, az inverzióban egyáltalán nincs üres érték, hiszen az összetett kulcsnak az egyik tagja se lehet üres, üres leírót – azaz paraméterértéket – meg minek tárolnánk? Ha egy orvos nem igényli az egyik paramétert, akkor az ő műtétjeinél annak nincs is sora. Ha az egyik műtétnél ötször méret, ez nem jelenti azt, hogy az ismétlésszám általában is öt kell, hogy legyen. Végül is „sem sor, sem oszlop nem marad üresen”.
8.4		A „MEDÚZA-MODELL”


Az informatikusok a legeltérőbb feladatokat is ugyanazon eszközökkel és módszerekkel szeretik megközelíteni. A szoftvergyártók pedig nem is tudnak másban gondolkodni, mint böhöm monolit rendszerekben. Nekem ugyanazt az operációs rendszert kell használnom, mint egy óriási konzorciumnak...
Egyelőre az se tűnik úgy, hogy a világ a monolit adatmodell-struktúra és adatkezelő-nyelv helyett egy sokszínű adatbázismodell felé haladna.

Innen adódnak az éles váltások az adatbáziskoncepciók között. A hierarchikustól a hálósig, onnan a relációsig, majd az objektum-relációsig. A váltások között a mosdóvízzel együtt sokszor kiöntik a gyereket is: elfeledkeznek egyes jól bevált részmegoldásokról.

Az ÁLOM rendszeremben egy különleges adatbázismodellt alkalmazok, amit medúzának kereszteltem el.

Az ÁLOM az amerikai orvosok ismeretigényeinek a kielégítésére szolgált volna, ezért angolul MED-USA volt a neve. Jogi praktikák és emberi csacsiságok gáncsolták el.

Minden adatbázisban vannak úgynevezett mag egyedtípusok, amelyek kedvéért és amelyek köré képzeljük el a többi egyedtípust. A mag felépítése minden előfordulásra azonos akkor is, ha az „alakjában” – vagyis az adatok kitöltöttségében – vannak eltérések. A medúza szerkezetben a mag jelenti a medúza tömlőjét, törzsét, ami minden jószágra azonos, de mégis eltérő.
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A tömlőhöz függvények tartoznak: minden példányhoz, azaz „medúza-előforduláshoz” más-más alakban és számban. Ezek időnként elhalnak, miközben mások megszületnek. Ez adatbázisra lefordítva azt jelenti, hogy a mag egyedtípushoz egyed-előfordulásonként (!) változó számú és felépítésű toldalékok kapcsolódnak. Ezek nem külön egyedtípusok, mint az ismétlődő csoportok, hanem egy közös relációs inverzióba mutatnak.
A szívsebész példa esetében a műtét a törzsegyed, amihez a méréseket, a felhasznált eszközöket, gyógyszereket stb. leíró függelékek tartoznak.
A medúza-szerkezet néhány elméleti és gyakorlati következménnyel jár.

Egyedtípus. Eddig úgy tartottuk, hogy az egyedtípust logikai szinten egy táblába képezzük le. Olyannyira, hogy a relációs rendszerekben a relációt emelik az egyedtípus fogalmi rangjára (tévesen). A személy is egy egyedtípus, a nyelvtudása is egy egyedtípus stb. Ebben a merev technikai szemléletben elfeledkeztünk arról a tényről, hogy a „nyelvtudás maga az ember”, mint angoltanaram aposztrofálta.
Elgondolkodva azon, hogy ki is vagyok én, ma a nyelvtudást nem tartom külön egyedtípusnak, hanem csak a személyt kiegészítő tulajdonságsornak. Az, hogy a nyelvtudás táblába, avagy egy ismétlődéses táblába képezzük le, nem a fogalmi, hanem a logikai strukturálás szintjére tartozó döntés.

Migrálás. Az adatnak az egyik táblából a másikba való átvitelét jelenti. Ez nem pusztán egy technikai művelet, mint egyesek gondolják.

Egy kolléga megszüntette a cikkek ár adatát és létrehozta a rendeléstétel ár rovatát. Eközben az ár tartalmát a két egyed között – így mondta – vándoroltatta. Tekintettel arra, hogy az egységár (cikk) és a kialkudott ár (rendeléstétel) fogalmilag nem azonos, itt nem lehet migrációról beszélni és amit tett, az voltaképpen ismerethamisítás.

Léteznek azonban olyan helyzetek is, amikor egy egyszeres adatból neki fogalmilag teljesen megfelelő többszöröset kell kreálni, vagy – bár sokkal ritkábban – pont fordítva.

A „fizetett nyelvtudás” fogalmilag megfelel a „nyelvtudásnak”, annak alhalmaza. Ezért a Személy egyedből a relációs inverzióba migráltatható, hogy ott majd lehetőség legyen több nyelvismeret felvételére.

No és mi ebben a poén? Átdefiniáljuk a struktúrát, megírjuk a migráltató programot, áttöltjük az adatokat és annyi... – hallom az ellenvetést.
Ez az „és annyi” azt jelenti, hogy hetekig bütykölnek, majd valamikor át kell állni az új rendszerre, ami hosszabb-rövidebb leállási idővel jár.
Ezzel szemben az ilyen struktúraváltás – egy jellemzőnek a magegyedből a relációs inverzióba tétele (vagy fordítva) – az ÁLOM rendszerben semmilyen programozást nem igényel és pár pillanat alatt megoldható.
A medúza-modell alkalmasabb a valós világ fogalmi tükrözésére, mint az eddigi, az egy valós jelenségre vonatkozó ismereteket szétdaraboló megoldás. Ezen túlmenően – és persze éppen ezért – jobban támogatja a változásokat, mint a mai szemléletben létrehozott adatbázis-struktúrák.
8.5		AZ ÉRTELMEZÉS CSIMBORASSZÓJA


Az értelmezés nem igényel annyi időt, mint gondolnánk, a gép előtt ülő felhasználó számára pedig észre se vehető.
A netes keresőrendszerek pillanatok alatt kijelzik, hogy hány találat van az adott keresőjelsorra, de szó sincs arról, hogy már meg is találták azokat: a találatszámot egy indexfájlból veszik. Egyszerre csak x darab tételt jeleznek ki, a továbbiakat pedig aközben szedegetik elő. Az értelmezés csak egyszer, a legelső találati oldal kijelzése előtt történik meg.
Az ÁLOM rendszer is így dolgozik. Az értelmezés a program legelején lévő ún. „háztartási” rutin, ami a feladat során csak egyszer hajtódik végre.

A „háztartás” az állományok megnyitását és a tármenedzselés feladatait jelenti, ami minden rendszerben az adatkezelés leglassúbb művelete. Az értelmezés ezt legfeljebb ezredmásodpercekkel növeli meg – egyszer, mint a netes keresőknél.
Az ilyen dolgok mögött van egy kis pszichológia is. A képernyőn történő megjelenítés nagyságrendekkel lassabb, mint az adatok kikeresése. A felhasználó valamit bámul a képen és mire felocsúdik, már meg is jelenik a találat.

Az ÁLOM a kezelendő adatokra vonatkozó ismereteit egy katalógusból veszi, amely a teljes adatbázis-struktúrát őrzi doméjn, egyed-, tulajdonság-, kapcsolattípus, egyed- és doméjnstruktúra elemekkel.
Felépítése a következő:

kategóriakód
kategórianév
rövidnév
típus
altípus
hossz
decimális
érvényesítéstípus
érv.altípus
kulcs jellege
ismétlésszám
egyediség
opcionalitás
indexeltség
szerep-e
default érték
default sorszám
eredet
szöveg
meghatározás
helpszöveg
műveletjel




Természetesen a katalógustételek tartalma a kategóriakód függvénye. A továbbiak megsejtését az olvasóra bízom. Mindenestre a katalógus sokkal, de sokkal több ismeretet őriz az adatbázisunkról, mint bármelyik relációs vagy nemrelációs séma, illetve adatszótár.

Például definiálható családfa egyedtípus. Sőt, az is megadható, hogy az milyen: statikus vagy dinamikus. Az utóbbi kulcsának kell, hogy legyen dátum típusú tagja.
vagy
Megadható származtatott tulajdonság és a származtatás módja, ami lehet halmaz vagy algoritmus. A „szöveg” metamező őrzi magát a származtatási eljárást.

A megjelenítés paramétereit a kép metafájl tartalmazza: 
képkód
tulajdonságkód
képoldal
képsor
képoszlop
adattípus
ismétlésszám
opcionalitás

Az értelmezés menete a következő:

	Kiválasztjuk a katalógus alapján mondjuk az E001 ’Könyvek’ egyedet és legyűjtjük az E001Axxx tulajdonságok kezelési paramétereit.
	Kiválasztjuk például a K001-’Könyv helye’ szerinti képet.
	A képfájlból letöltjük a K001Axxx tulajdonságokat és megállapítjuk azok megjelenítési paramétereit, amiket a kezelésiekhez párosítunk.


Mindez a kezelés legelején egyszeresen és igen gyorsan lezajlik.
A sok ÁLOM-trükk és az azokkal járó előnyök közül csak hármat említek.

Ismétlésszám. Ha értéke 1, úgy az adat az egyed alaptáblájában van, ha N, akkor a relációs inverzióban. Ez rugalmas struktúraváltozást enged meg.
Ha egy adatot egyszeresből többszörössé akarunk tenni, akkor csak az ismétlésszámot kell átírni a katalógusban. Az alkalmas időben indított átírás művelete elvégzi az adat migráltatását az alapegyedből az inverzióba.
A fordított eljárás kicsit macerásabb. Ha egy többszörös adatot kívánunk egyszeressé tenni, akkor először ki kell törölni a fölösleges ismétléseket. Ezt nem lehet automatikusan elvégezni, mert a felhasználó dönt arról, hogy pl. melyik nyelvek lesznek fölöslegesek; de erre van egy generalizált eljárásom. Annak futtatása után a migráltatás már szintén automatikus.
Mivel az ÁLOM csak a végrehajtási időben köti az adatokat a programhoz, ismétlésváltás esetén egy programba se kell belenyúlni.

Adattípus. Az ÁLOM minden adatot karakteresen tárol, de a külső típus szerint kezel. Így elkerülhetők azok a gondok, amelyek másutt az adattípus változtatásával járnak (konverzió, programok átírása stb.) Az ÁLOM-ban a típus változtatása csak a katalógusparaméter átírását jelenti.
Futás közben a karakteres fizikai adat kezelése a leghatékonyabb. Az általam ismert rendszerek a fizikai típust minden előfordulásnál értelmezik, ami időigényes és amire az ÁLOM-ban nincs szükség.

Függvény. A függvény adattípusom egy tárolt eljárás.

Példa: Az ’osztart’ adat definíciója „sum ’tartozás’ to m”. Ha a kezelés az adatra lép, egy változó, pl. ’otart’, megkapja ezt a tartalmat, az &otart pedig végrehajtja az eljárást.

Mindez a valóságban picit bonyolultabb (az elszelektálás és a visszalépés miatt), de a lényeg a tárolt eljárások széleskörű alkalmazhatósága.

9.		EZ-&-AZ


9.1		SAJÁTOS PARANCSOK ÉS ADATOK


Az alábbiakban rendszer nélkül néhány problémát, lehetőséget, javaslatot osztok meg az olvasóval. A vegyestálban biztosan lesz hús, matéria is, de nem kizárt, hogy ami nekem fűszernek tűnik, az másnak csak zöldség lesz.

Feltételek. Az összetett feltételek kezelésének kétféle parancsa van: az IF és a CASE. Én egy hibát követően, amit csak lassan fogtam fel, az utóbbira voksolok. Vajon mi a különbség az alábbi két egyenértékes megoldás között?

IF xmo=1 .AND. xmu=1
   xmo=2 - végrehajtódik
ELSE
   IF xmo=1 .AND. xmu=2
   ELSE
   ENDIF
ENDIF
IF xmo=2 .AND. xmu=1
DO CASE
   CASE xmo=1 .AND. xmu=1
      xmo=2 – nincs hatása
   CASE xmo=1 .AND. xmu=2
   CASE xmo=1 .AND. xmu=3
   CASE xmo=2 .AND. ...
ENDCASE

Az IF az ELSE beágyazások miatt terjengősebb és ha többtényezős, akkor áttekinthetetlenné válik. Ha emiatt nem akarunk sok ELSE-beágyazást és új IF-et nyitunk (IF xmo=2), akkor meglepetések érhetnek. Az előbb végrehajtott feltételben átírhatjuk a utóbbi paramétereit. (Ezt a hibát követtem el én is).
Ezzel szemben a CASE esetei egymástól függetlenek és az egyik nem tud vezérlőértéket átadni a másiknak. Nem nagy ügy, de figyelmet érdemel.

Tömb vagy fájl? A tömb a változók többsoros egy- vagy többdimenziós adatvektora. Elemeinek a száma korlátozott (a FOX-ban 36.000) és ha sorai „szélesek” (sok karakteresek), a korlát még alacsonyabb.
A választást – mint mindig – a helyigény és a vele reciprok idő dönti el.
A fájlt külső tárolón helyezzük el, ezért a hozzáférése viszonylag lassú, viszont a fájl mint táblázat sorainak és oszlopainak a száma korlátlan.
A tömb egésze a memóriába kerül ezért elérése szupergyors. Ez azonban csak a kis tömbökre igaz: a nagyokban való „kotorászás” időigényes lehet. A hatékony méret a számítógép „erejétől” (műveleti gyorsaságától) is függ.
A gyakorlott fejlesztő tudja, hogy egy adathalmaz mikor „állományszerű” avagy „tömbszerű”. Ezresnél nagyobb nagyságrendű tömböt én csak a települések név-kulcs párjának a kijelzésére és kiválasztására használok.
GO, SKIP, FILTER. A hagyományos adatkezelésben voltak parancsok, amik a relációsból hiányoznak és csak nehezen lehet mímelni őket.
A GO x az aktuálisan kezelt állománynak az x-dik tételére lép. Régen a direktnek és a sorosnak szerkesztett állományoknak volt egy belsőleg kezelt rekordazonosítójuk, amit elérésre lehetett használni. Erre nincs lehetőség a relációs rendszerben, amely mindent az adattartalmak és a rájuk húzott indexek alapján kezel. Ebből adódóan az eredetileg, mondjuk, ötödik rekord az index és/vagy tartalom szerint ki tudja hányadik lesz?
A Foxpro viszont megengedi az indexben való keresésnél jóval gyorsabb direkt elérést, ami kis méreteknél igen hasznos lehet: például két állomány tételeinek egyenkénti tartalmi összehasonlításakor.
Mindennek az előbbi felvetéshez is köze van. Adott helyzetben inkább alkalmazok GO-val könnyen elérhető segédfájlt, mint egy megfelelő tömböt.
Hiánylom az EOF(), BOF() függvényeket is, amelyek a GO TOP és GO BOTTOM megfelelői lennének.

Mára biztosan megváltozott a helyzet. Egykor viszont volt egy fájdalmas keresésem, amelyben egy 10 milliós állományból 40 ezer rekordot nyertem és jeleztettem ki a képen. A találati lista addig nem jelent meg, míg az utolsó tételt fel nem dolgozta a rendszer, ami öt óra múlva következett be... (Valamilyen SQL browser-rel történt.)

SKIP (-)n. Vannak munkaállományok, amelyekre a józan fejlesztő nem húz indexet, ha például végig kell lépkedni rajtuk. Ez történhet GO-val, de SKIP-pel is. Én sokat használom a visszaléptetést (SKIP –n) minősítetten is (SKIP -n WHILE...). Két példa:
	
Sokszor kellett vizsgálnom, hogy egy állományban vannak-e azonos kulcsú tételek.
Az alábbi rutin bármelyik adatra (pl. településnév) analóg módon alkalmazható. 		

k=SPACE (5)
SELECT 1
USE dupla
DO WHILE .NOT. EOF()
REPLACE jel WITH ' '
	IF k#kul
		k=kul
	ELSE
		SKIP -1
		REPLACE jel WITH ’*’
		SKIP
		REPLACE jel WITH ’/’
	ENDIF
	SKIP		
ENDDO
A SKIP hasznos volt a települések hierarchikus kódjának a meghatározásánál is. Ez egy közigazgatási szintek szerint rendezett munkaállományon történt.

m=0											-	megyekódra
j=0												-	járáskódra
t=0												- 	településkódra
SELECT 1
USE munka
DO WHILE .NOT. EOF()
	IF szi=’3’									-	a megye szintkódja
		m=m+1
		j=0
		t=0
	ELSE
		IF szi=’2’								-	a járás szintkódja
			j=j+1
			t=0
		ELSE
		t=t+1								-	a település szintkódja
			tk=STR(m,2)+STR(j,2)+STR(t,3)	-	a hierarchikus kód
			REPLACE tkod WITH tk
		ENDIF				
	ENDIF
	SKIP
ENDDO

A SET FILTE TO ... utasítás képes arra, hogy egy adatállomány kezelését annak az akár az igen összetett feltétel szerinti alhalmazára korlátozza.

Példa: A SET FILTE TO tob=’magyar’ .AND. meg=’Brassó’ a településállományt azokra tételekre korlátozza, amelyek Brassó megyeiek és a lakosok többsége magyar.

Ilyen természetű keresésünk millióféle lehet és azok mindegyikére nem lehet indexet kreálni. Ennélfogva a relációs rendszerben a nem éppen gyors tételsoros keresésre kell fanyalodnunk. Apropó, index...

Index. Csak olyan adatra célszerű alkalmazni, aminek sokféle értéke van és ezért kicsi az átlagos találati arány. Ha a telefonok fele mobil, fele vonalas lenne – nem az – akkor nem volna értelme a telefontípus adat indexelésének, mert a szekvenciális keresés sokkal gyorsabb lenne.
	
Kódok. A régi adatkezelési gyakorlatból maradt fenn a kódok széleskörű alkalmazásának a szokása. A tárral való takarékoskodás igénye vezette oda a fejlesztőket, hogy törekedjenek kódolni minden ismeretet, amit csak lehet.
A kódolásnak volt még egy célja: egyszerűbbé és hibamentessé tenni azoknak az adatoknak a bevitelét, amelyek értékkészlete kötött volt.
A régi felfogásban a kód-megnevezés párosokat egyedeknek tartották – mi tagadás, én is – és teletűzdelték az adatbázist ilyen mesterséges tényezőkkel, ami megnövelte az egyedtípusok számát és elbonyolította a struktúrát, ami a programok összetettségét is maga után vonta.
Az ÁLOM nem zárja ki a kód egyedtípusokat, de a kötött értékek bevitelét és ellenőrzését inkább a lista konstrukcióval támogatja. Részlet egy listából:

D001
angol
D001
francia
D123
Chevrolet
D123
Ford

A lista egyedi doméjn-érték párosokat tartalmaz. Ha a fejlesztő a doméjnt lista adattípusúnak veszi fel, akkor az alapegyed adott attribútumának a kezelése a lista segítségével történik. Az adatbevitel és -módosítás során az ÁLOM felkínálja az érvényes értékeket és csak azokat lehet átvenni, (illetve bevitelnél a listát új értékkel lehet bővíteni ami jogosultsághoz kötött, de az már meghaladja az itteni kereteket.)
Mondanom se kell, hogy a lista kezelése is értelmezéssel történik:

d=’D001’			
SELECT &d FROM list INTO ARRAY ’alit’ – a tömb lesz a nyelvválasztás alapja
d=’D123’			
SELECT &d FROM list INTO ARRAY ’alit’ – most a tömb kocsitípusokat tartalmaz

A listás ellenőrzés bármikor elhagyható vagy felvehető. Az ÁLOM képes a listák utólagos automatikus generálására. Például a korábbi szabadszöveges „ország” mező lecserélhető a megfelelő kontrollált listára egy kattintással! A művelet fordítottja is elvégezhető.


9.2		ÁLTALÁNOSÍTOTT FUNKCIÓK


Minden információs rendszernek vannak olyan elemei – funkciócsoportok és programrészek egyaránt – amelyek kínálják magukat az általánosításra. Ez főleg a képi megjelenítésre és a technikai segédfunkciókra jellemző.
Képelemek. A KÁRPÁT 10 alapvető nemzetiség adatait jeleníti meg. Ezek mindegyikéhez több képelem tartozik: cím, mutatósáv, lélekszám, arány stb. Az elemek analóg módon viselkednek, de a kijelzési részleteik eltérőek.
A kijelzés megoldható lenne úgy is, hogy 10 objektumot veszünk fel. Azonban az objektumos rendszereknek éppen az a lényege, hogy a hasonló objektumokat osztályokba soroljuk, amiknek a tagjai eltérő paraméterekkel rendelkezhetnek, továbbá „felcédulázhatók” (angolul: tag, azaz címke). A tag lehet egy paraméter, de lehet az objektum karakteresen adott sorszáma is.
Részlet a nemzetiségek kijelzésére:

j=0
FOR i=1 TO 10
	j=j+22
	g='kfo.ADDOBJECT("kc'+LTRIM(STR(i,2))+'","kcim")'
	&g
	g='kfo.kc'+LTRIM(STR(i,2))+'.TAG=&nemzetiség'					
	&g
	g='kfo.kc'+LTRIM(STR(i,2))+'.TOP=j'					
	&g
	g='kfo.kc'+LTRIM(STR(i,2))+'.CAPTION=kct[i]'
	&g
	g='kfo.ADDOBJECT("ks'+LTRIM(STR(i,2))+'","ksav")'
	&g
	g='kfo.ks'+LTRIM(STR(i,2))+'.FILLCOLOR='+szit[i]
	&g
	g='kfo.ks'+LTRIM(STR(i,2))+'.BACKCOLOR='+szit[i]
	&g
...
NEXT

Minden paraméter értelmezett. Ha a képernyő elemei között lépkedünk, akkor az értelmezés megfordítva is működik. A címke alapján állapíthatjuk meg, hogy melyik objektumon állunk.

PROCEDURE click
	g='kfo.kc'+LTRIM(STR(i,2))+'.TAG'
	n=&g
	IF n=’egyéb’
		... a tennivaló

A sorszám-tag kiválóan alkalmas a listaelemek kiválasztására:

PROCEDURE click
gva=VAL(THIS.TAG)	-	a lista aktuális elemének a sorszáma
	... a tennivaló

Másolások. A betöltés, a kimentés, az export, az import mind másolási feladat, de rajtuk kívül is sokszor szükség van (szelektív) másolásra. Például a KÁRPÁT-ban 23 lakosállomány van, amelyekre el kell végezni ugyanazokat a műveleteket, majd az elemzett állományt el kell menteni. Erre nem írtam 23 programot, hanem csak egyet, amelynek egy részlete a következő:

DIMENSION evt[23]
evdb=23
evt[1]='1500'
evt[2]='1715'
...
evt[22]='2010'
evt[23]='2020'

*	Másolás és átalakítás
FOR i=1 TO evdb
	e=SUBSTR(evt[i],2)
	f='fil\lakos'+e					-	a lakosállományok neve ’lakos’+a felmérési év
	g='xdek\lakos'+e				-	utolsó három jegye (pl. lakos500).
	SELECT 1
	USE &f
	REPLACE ALL jel WITH ' '
	... egyéb tennivalók
	COPY TO &g
	USE
	SELECT 1
	USE	
NEXT

A Fox-ban a másolásra a COPY, a meglévő fájlhoz való hozzáadásra, ami szintén egyféle másolás, az APPEND parancs szolgál. Előfordul, hogy egy állományt több forrásból töltünk fel. Ezt generalizáltan így fogjuk tenni:

DIMENSION forrt[n]			-	n a források száma
forrt[1]=’mdir\forras.dbf’		-	az első forrásállomány
...
SELECT 1
USE feltoltendo
FOR i=1 TO n				
	forr=forrt[i]
	APPEND FROM &forr
	... további teendők
NEXT

Ha sok állományt kell betölteni/kimenteni többször is, ráadásul eltérő forrásokból, akkor a generalizált másolás a célszerű megoldás.

További példák:

Példa a mentésre:
cfil=mdir+'\csatak.dbf'				-	a mappa (mdir) generalizálandó
celc=mdir+'\MENTES\csatak.dbf'
COPY FILE &cfil TO &celc

Példa két azonos lényegű, de eltérő állapotú fájlsorozat összehasonlítására:
FOR i=1 TO evdb
		e=SUBSTR(evt[i],2)
	f='fil\lakos'+e	
		g='xdek\lakos'+e	
	SELECT 2
		USE &g
	COUNT FOR AT(’György’,nev)#0 TO m
	USE	
		SELECT 1
	USE &f
	COUNT FOR AT(’György’,nev)#0 TO n
		USE
	@ i,10 SAY n-m		
NEXT


9.3		DINAMIZÁLT FEJLESZTÉS


Minden adatbázisnak a struktúraváltoztatás és az általa kikényszerített eljárásmódosítás a rákfenéje. Ez a betegség pedig éles ellentmondásban áll a rendszerfejlesztés (mai) gyakorlatával, amiben a jelszó: „minél előbb”.
A gyorsaság kapkodással jár, a sietősen elterjesztett rendszerek alapos javítására soha sincs idő, és gyakorlatilag a félkész szoftverek világát éljük.

Az OS operációs rendszer bevezetésekor évente 36.000 (!) hibajelentést kapott a készítő. Ezek nagy részét sohasem javították ki.

A generalizált adatszerkezet és eljáráskészlet az okos használata esetén csökkent(het)i ezeket a bajokat. A lehetőséget csak egy példával világítom meg, a többit az olvasó fantáziájára bízom.

Nehéz eldönteni, hogy egy adat egyszeres vagy többszörös legyen? Ez bizony igen gyakran megtörténik. Innen van az, hogy volt egy XY nevű adat, majd a második tartalom igénye esetén felvették az XY-2 nevű adatot stb. Ismerős?
Kétség esetén helyezzük az ilyen adatot relációs inverzióba, abból nem lehet baj, ha meg kiderül, hogy mégiscsak egyszeres, akkor kivárva az alkalmas időt, migráltassuk át a megfelelő táblába.
Ha nem tudja eldönteni az amerikai szívsebész, hogy milyen paramétert és hányszor akar mérni a műtét során, ez nem lehet akadálya a rendszer azonnali bevezetésének.

Az informatikára talán más diszciplínáknál is jellemzőbb, hogy a bevett, használhatónak bizonyult megoldások rabjaivá válunk. Mivel pedig mással nincs időnk próbálkozni, még abban se lehetünk bizonyosak, hogy azoknál a „jó” praktikáknál nincsenek-e jobbak. Netán sokkal jobbak.
Az ÁLOM a megszokott szemlélettől gyökeresen eltérő irányzatot képvisel. Volt például egy automatikus programgeneráló részrendszere is, azonban azt az igen komplikált volta miatt nem ismertetem. Lényege, hogy programírás helyett a fejlesztő a képernyőn programelemeket tervez meg, amelyeket egy összetett „kompájler” futtatható programmá generál.
A fejlesztés még más utakon és módokon is dinamizálható, de azoknak a lehetőségeknek az ismertetése meghaladja e mű kereteit.

10.		EGY JÁTÉKOS ALGORITMUS


A Diplomácia társasjáték a szívem csücske. Megismerhető a netről, bár teljesen korrekt szabályleírást nem találtam ott. A szabályok összetettek és ezért csak az egyik változatot és annak is csak a lényegét írom le. A játék az I. világháborút mímelve két ellenséges szövetséget feltételez. Angol, francia, olasz és orosz az egyik, német, osztrák-magyar és török a másik oldalon.
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	Európa szárazföldi és tengeri térségekre oszlik. Írország és Svájc „nem játszik”.

Adott a hét nagyhatalom, amelyek mindegyikének vannak flottái és hadseregei. A flotta csak tengeren, a sereg csak szárazföldön mozoghat.
	A játék célja az Európa fölötti uralom megszerzése. Ehhez el kell foglalni azokat a térségeket, amelyek alapján egységet lehet építeni (színes pontokkal jelölve).
Négyféle művelet végezhető: védekezés, támadás, flottánál konvojozás is, végül ezeknek a segítése.
A műveletek szabályai igen összetettek. Például ha egy német egység támad egy francia birtokban lévő területet (Ruhr→Belgium), amely viszont őt támadja (Belgium→Ruhr), akkor ez a kölcsönös támadás sikertelen, hacsak az egyiknek nincs több segítsége, mint a másiknak.
Ha a támadó művelet sikertelen, akkor az egység az eredeti helyére kell, hogy visszalépjen, ahol védekezik. Ha másvalaki megtámadta azt a területet, akkor annak a művelete is sikertelen, hacsak nem voltak segítségei. Ezért ő is vissza kell, hogy lépjen – és így tovább láncszerűen. Ezeket a hatásokat vissza kell göngyölíteni a játék adatbázisában.
A „házifeladat” példájában egy ilyen visszagöngyölítést kell leprogramozni. A két fél által szándékozott műveletek ezek:

	Ukrajna védekezik.

Varsó segíti Ukrajnát védekezni.
	Románia támadja Ukrajnát.

Szevasztopol segíti Romániát támadni Ukrajnát.
	Bulgária Románia helyére lépne.

Isztambul Bulgária helyére lépne.
Szmirna Isztambul helyére lépne.

Gondolják el, hogy mi lesz mindezen műveletek végeredménye és írjanak programot, ami a mozgásokat elemzi és az eredményeiket végrehajtja!
Segítségként megadom az általam használt műveleti fájl felépítését:
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kiinduló térség kódja

MUV
C

művelet
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C
32
kiinduló térség neve
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C

cél térség kódja
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C
1
parti/nem parti jelleg
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1
eredeti ország
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1
elfoglaló ország
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4
eredeti képsor
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4
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NSO2
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4
cél képsor

REN
C

átmeneti siker jele
NOS2
I
4
cél képoszlop

JEL
C

művelet sikere jele

A tábla három alapvető eleme az induló (iku-ine), a cél (cku-cne) és a támogatott (tku-tne) térség, vagyis az azon lévő egység

Itt illenék becsukni a könyvet, mert a megoldás következik.

A megoldás szabadon elbeszélve a következő: Mivel Ukrajnát két erővel támadják, viszont ugyanannyival védekezik, a védekezés sikeres, miközben a támadás sikertelen és ezt át kell vezetni az adatbázison.
Fontos! A műveleti fájl helyett egy munkatáblát célszerű használni, mivel a műveletek egymásra hathatnak és az egész ún. hadjárat adatait csak az összes mozgás lejátszása után véglegesíthetjük. Például mindaddig nem dönthető el, hogy mi történik Bulgáriával, amíg Románia helyzete nem tisztázott. Ügyelni kell a szóhasználatra: minden mozgást támadásnak nevezünk akkor is, ha saját vagy üres területre történik.

A feladat egy rekurzió programozását igényli. A ciklus abban áll, hogy ha egy támadás sikertelen, akkor a támadónak vissza kell lépnie, ami miatt az őt ért támadás is sikertelen, tehát az őt támadónak is vissza kell lépnie stb.
Másnak lehet jobb ötlete is; én két tömböt használtam a feladatra: egyet a megtámadottra (rekt), egyet a támadóra (rukt). Miután a megtámadottak helyzetét mind elintéztem, a támadók tömbjét átmásolom a megtámadottak tömbjébe és ezt addig folytatom, amíg a támadások tömbje üres nem lesz.

*	Rekurzív visszaléptetés a jatekcsl-ből meghívva

PROCEDURE jatekcslv
DIMENSION rekt[1],rukt[1]
redb=0
rudb=0
SELECT 27
FOR i=1 TO csdb
	viku=csatt[i,11]	
	SEEK viku
	DO WHILE cku=viku .AND. .NOT. EOF()
		IF ...
			csdb=csdb+1
			DIMENSION csatt[csdb,11]
			csatt[csdb,1]=TRIM(ine)			
			csatt[csdb,2]=TRIM(cne)
			...
			csatt[csdb,11]=iku
			redb=redb+1
			DIMENSION rekt[redb]
			rekt[redb]=iku	
		ENDIF	
		SKIP
	ENDDO		
NEXT

*	A fenti eljárásrész megnézi, hogy mely támadó területeket ért támadás. Ezekből az	egységekből tömb készül (rekt). Ha nincs megfelelő tétel, az eljárás véget ér.

IF redb#0
	DO WHILE 1=1
		FOR i=1 TO redb
			rku=rekt[i]
			SEEK rku
			DO WHILE cku=rku .AND. .NOT. EOF()
				IF muv='T'
					csdb=csdb+1
					DIMENSION csatt[csdb,11]
					csatt[csdb,1]=TRIM(ine)
					csatt[csdb,2]=TRIM(cne)
					...
					csatt[csdb,11]=iku			
					rudb=rudb+1 		
					DIMENSION rukt[rudb]
					rukt[rudb]=iku
					EXIT
				ENDIF	
				SKIP
			ENDDO	
		NEXT
	
*	Azokat az egységeket, amelyek az első szinten visszalépőket támadták, legyűjtjük egy tömbbe (rukt).

		IF rudb=0
			EXIT
		ENDIF	
		redb=rudb
		=ACOPY(rukt,rekt)
		rudb=0

*	Ez a rekurzió „trükkje”. Egy szinttel lejjebb léptünk a mozgási fában és az ottani tényezőkön hajtjuk majd végre a fentebb elvégzett műveleteket.

	ENDDO
ENDIF

Ez az egész olyan, mint a zenében a da capo al fine utalás, amely a mű legelejéről vagy adott fejezetének az elejéről ismételteti meg a taktusokat.

Egy további gyorskérdésre már nyilván könnyű a válasz. Mi történne, ha Varsó nem támogatná Ukrajna védekezését?
Akkor sikertelenül védekezne Románia ellen és ezért Románia, Bulgária, Isztambul és Szmirna lépései sikeresek lennének.

A könyv borítóján a SZKÓPA csataelemzési programrészlete látható.


