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Indledning
Udviklingen af GeoEnviron systemet
Siden slutningen af 1994, hvor Geokon startede på udviklingen af GeoEnviron
Informationssystemet, er der sket en omfattende forbedring af systemet, både i
bredden og i funktionaliteten. GeoEnviron systemet kan således i dag leveres med over
30 forskellige moduler/tillægsmoduler, tilpasset bredt til varetagelsen af forskellige
typer registrering, tilsyn, rapporteringer mm.

Frigivelsen af Datavask programmet
Med Datavask programmet føjer vi endnu en gren til bredden af den databaseredigeringsfunktionalitet, der er repræsenteret i GeoEnviron systemet, idet der med
dette program tilbydes omfattende muligheder for omlægning og oprydning i
GeoEnviron databasers kodetabeller.
Datavask programmet er samtidig udstyret med funktionalitet, der gør det muligt for
vore kunder at sammenligne og justere kodertabeller i forhold til en eller flere andre
GeoEnviron databaser.
Programmet er skabt forud for kommunalreformen (frigivet i maj 2006), for at give
sammenlægningskommuner mulighed for at forberede deres database til sammenlægning med andre GE-databaser. Den endelige konvertering må dog stadig foretages af
Geokon.

Manualen og dens anvendelse
Denne manual rummer en gennemgang af GeoEnviron Datavask programmet, som er
en selvstændig, prissat tilføjelse til GeoEnviron Informationssystemet.
I det første kapitel får du dels en kort præsentation af de forskellige trin der må
gennemløbes i forbindelse med at to eller flere GE-databaser skal sammenlægges, og
dels en kortfattet, overordnet introduktion til vinduerne i Datavask programmet.
I de efterfølgende kapitler går vi så mere i detaljer i beskrivelsen af det arbejde, som
skal foretages med Datavask programmet på de forskellige trin i processen. Og i
kapitlerne umiddelbart herefter finder du en nærmere beskrivelse af funktionaliteten i
de vinduer, hvori arbejdet skal udføres.

Geokon, 24. maj 2006
v. Per Skovgaard
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Introduktion til Datavask programmet
I dette kapitel får du dels en introduktion til Datavask programmet, dels en præsentation af de forskellige trin, der må gennemløbes i forbindelse med at to eller flere GEdatabaser skal sammenlægges, og dels en kortfattet, overordnet introduktion til
vinduerne i Datavask programmet.
I de følgende kapitler kan du så finde en mere detaljeret beskrivelse af det arbejde,
som skal foretages med Datavask programmet på de forskellige trin i processen. Og i
kapitlerne umiddelbart herefter finder du en mere udførlig beskrivelse af funktionaliteten i de specialvinduer, hvori arbejdet skal udføres.

Programmets anvendelsesområde
Som nævnt er programmet Datavask skabt forud for kommunalreformen, for at gøre
det muligt for sammenlægningskommuner selv at foretage forberedelsen af deres
databaser til sammenlægning med andre GE-databaser. Den endelige konvertering
foretages af Geokon.
Den forberedelse af databaser (også kaldet 'datavask'), der kan udføres med Datavask
programmet, går ud på at tilpasse de forskellige databasers kodelister til hinanden,
således at det vil være nemmere for os i Geokon at lave sammenlægningen (konverteringen) af data i én database.
Datavask programmet tjener således to formål. Dels at gøre det billigere for vore
kunder at få lavet en sammenlægning af databaser, og dels at afhjælpe den store
efterspørgsel på databasesammenlægninger, som vi formoder vil gøre sig gældende i
forbindelse med overgangen til den nye kommunestruktur.

Programmets omfang
Datavask programmet omfatter følgende vinduer og faciliteter:
•
•
•
•
•
•

Vinduet 'T
Tabel referencer' - viser referencer på tabeller og koder i en database
Vinduet 'K
Kodetabeller' - til redigering af en databases kodetabeller
Vinduet 'L
Lokalitets-kopiering' - for overflytning af data fra en lokalitet til en anden
Vinduet 'U
Udtræk kodetabeller' - for udtræk af kodelister fra en database, import af
kodelister fra andre databaser samt sammenligning af kodetabellerne
Vinduet 'R
Reference database' - til redigering af referencedatabasens kodelister i
forbindelse med sammenligning af kodelister i andre databaser
Vinduet 'R
Relateret database' - til redigering af en relateret databases kodelister i
forbindelse med sammenligning med referencedatabasens kodelister

Disse vinduer vil blive præsenteret yderligere i slutningen af dette kapitel.

Data og databaser der skal sammenlægges
Datavask programmet er udelukkende beregnet til datavask af kodelister i GeoEnviron
databaser, der skal sammenlægges. I de tilfælde hvor en kommunes data ikke ligger i
en GeoEnviron database, eller hvor der skal udtrækkes data til en ny storkommune fra
et amts- eller miljøcenters database, er proceduren følgende:
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a/ Geokon udtrækker data for den respektive kommune, og indlæser dem i en ny GE

database.
b/ Databasen

installeres hos en af sammenlægningskommunerne, som herefter
’datavasker’ databasen på samme måde som andre sammenlægningsdatabaser.
c/ Geokon sammenfletter alle de ’datavaskede’ sammenlægningsdatabaser til én
samlet database.

Arbejdsgang ved sammenlægning af databaser
Indledende beslutninger
Før arbejdet med databaserne kan begynde, forudsætter vi at følgende beslutninger
tages:
a/ Der udpeges en ’Referencedatabase’ blandt de databaser som skal sammenlægges.

Her anbefaler vi at der vælges den database med de flest anvendte kodetabeller.
Referencedatabasen skal i løbet af processen tilføjes alle de stamdata, der skal
være i den fremtidige database. Denne database bruges herefter som sammenligningsgrundlag for de forskellige databaser, som skal sammenlægges.
b/ Der udpeges én person, der kan være hovedansvarlig for ’Referencedatabasen’ og
for sammenlægningen af GE databaserne. Denne person bliver samtidig den
primære kontaktperson for Geokon. Derudover udpeges der en person hos hver af
de øvrige sammenlægningskommuner, som kan foretage datavasken (tilretning af
stamdata) på den respektive kommunes database.

Trin 1 - Kortlægning af stamdata
Det første der skal foretages er en kortlægning af, hvad de enkelte databaser indeholder af stamdata. Denne kortlægning vil gøre det muligt at sammenligne data i de
forskellige databaser. Den skal udføres på hver af sammenlægningsdatabaserne (inkl.
referencedatabasen).
Kortlægning: Kortlægningen fortages med Datavask programmet, og den udføres ved
at udtrække alle brugte kodelister for de forskellige GeoEnviron moduler til en speciel
tabel i databasen, hvis indhold bagefter eksporteres til en kommando-fil.
Kommando-filen sendes herefter til den hovedansvarlige person, som indlæser
kommando-filerne fra alle øvrige sammenlægningsdatabaser i referencedatabasen.

Trin 2 - Sammenligning af kodelister i referencedatabasen
Nu skal der foretages en sammenligning af data. Dette gøres på referencedatabasen på
basis af de indlæste kommando-filer.
Sammenligning: Den hovedansvarlige person kører en sammenligningsrutine i Datavask programmet, der foretager en sammenligning af referencedatabasen med de
øvrige sammenlægningsdatabaser.

Trin 3 - Tilpasning af referencedatabasen
Det tredje trin foretages også på referencedatabasen af den hovedansvarlige person.
Denne database skal nemlig nu tilpasses i forhold til de andre databaser, således at
den tilfredsstiller de andre databasers behov for koder i de forskellige tabeller.
Tilpasning: Tilpasning af kodelister foretages i Datavask programmet, hvori det er
muligt at overskue indholdet i en kodetabel henholdsvis i referencedatabasen og i en af
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de øvrige databaser samtidigt. Desuden er det muligt at oprette nye relevante koder,
slette gamle, som ikke bliver brugt, samt oversætte en kode til en anden - alt
afhængig af, hvad der er behov for i forhold til de andre databaser.
Udtræk af kodetabeller: Når referencedatabasen er klar og veldefineret laves der
endnu et udtræk af dens kodetabeller. Dette udtræk sendes til de ansvarlige personer i
de øvrige sammenlægningskommuner.

Trin 4 - Import og sammenligning i relaterede databaser
Import: De ansvarlige kontaktpersoner i de øvrige sammenlægningskommuner indlæser nu dette udtræk fra referencedatabasen i deres egen database.
Sammenligning: Som forberedelse til datavasken foretager hver enkelt kontaktpersonen herefter en sammenligning af kodetabellerne i deres database med kodetabellerne i referencedatabasen (- hvis koder blev indlæst med kommando-filen). Det
gøres ved at køre en sammenligningsrutine i Datavask programmet.
I forbindelse med denne sammenligning markeres alle konfliktende koder. Samtidig
viser programmet også hvor mange gange de forskellige koder er anvendt i de
forskellige databaser.

Trin 5 - Datavask i relaterede databaser
Nu skal kontaktpersoner så i gang med at lave en 'datavask' på de øvrige sammenlægningsdatabaser. Datavasken går i korte træk ud på at kontaktpersonen skal
gennemgå alle modulernes kodelister og overflytte alle benyttede koder i den
pågældende database til de tilsvarende koder, som er defineret i referencedatabasen.
Denne datavask foretages ligeledes med Datavask programmet.
Datavask: Ved datavasken gennemgås alle sammenlægningsdatabasens kodetabeller
for de forskellige moduler, og hver kodetabel behandles i forhold til referencedatabasens koder. Alle ændringer foretages i sammenlægningsdatabasens kodetabeller.
I Datavask programmet er muligt at overskue indholdet i en kodetabel, henholdsvis i
sammenlægningsdatabasen og referencedatabasen samtidigt. Desuden er det muligt at
se hvor mange gange koderne er anvendt, samt konfliktende koder i sammenlægningsdatabasen.
Via Datavask programmet kan der redigeres direkte i sammenlægningsdatabasens
stamdata tabeller. Der kan oprettes nye midlertidige koder, overflyttes koder fra
referencedatabasen, slettes gamle koder, som ikke bliver brugt, samt overflyttes
referencer fra en kode til en anden - alt afhængig af, hvad der er behov for i det
pågældende tilfælde.
Ved afslutningen på datavasken skal alle kodereferencer i sammenlægningsdatabasen
referere til koder, der også er i referencedatabasen.

Trin 6 - Sammenlægning af data (konvertering)
Når alle sammenlægningskommuner er færdige med datavasken, kan der foretages en
sammenlægning (konvertering) af data i én og samme database. Dette gøres af
Geokon, som herved danner en ny fremtidig GeoEnviron database med alle
kommunernes data.
Visse generelle koderlister, så som postnumre, vejkoder, etc. datavaskes ikke.
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Desuden er nogle få komplicerede kodelister udeladt fra Datavask programmet, idet de
kræver særlig opmærksomhed. Disse vil i stedet blive ordnet i forbindelse med konverteringen. Der kan også være lokaliteter, som optræder i flere databaser og som skal
sammenlægges (- f.eks. transportører og lignende). Og endelig kan der naturligvis
optræde andre problemer her, som der skal tages stilling til.

Trin 7 - Evt. efterbehandling af ny database
Når databaserne er blevet sammenlagt er det muligt at der vil være behov for en
yderligere oprydning af stamdata i den nye database. Hvis dette er tilfældet, så kan
dette også gøres ved hjælp af Datavask programmet.

Opstart af Datavask programmet
Datavask programmet startes ved at køre
geoboradd.exe. Hvor denne fil er placeret
imidlertid variere fra installation til installation
det kan enten være lokalt på klientmaskinen,
centralt på en server.

filen
kan
- og
eller

Når programfilen køres vises som det første dette
vindue, hvori der dels skal vælges den database,
som der skal arbejdes i, samt angives brugernavn
og password til den valgte database:

Datavask programmets vinduer
Når der er logget på en database i det første vindue, vises som det næste dette vindue
med 2 kolonner, der henholdsvis bærer titlerne 'DATAVASK' og 'VEDLIGEHOLD'.

Hver kolonne indeholder 3 knapper, hvormed Datavask programmets 6 specialvinduer
kan åbnes. Kun ét af disse undervinduer kan dog være åbent samtidig.
Under kolonnen 'DATAVASK' kan følgende specialvinduer kaldes via knapperne:
Vinduet 'U
Udtræk kodetabeller' - som er et vindue for udtræk af kodelister fra en
database. Der udtrækkes til sammenligningstabellen kom_stamdata, og disse data kan
herefter eksporteres til en kommando-fil. Kommando-filer med kodelister fra andre
databaser kan importeres til samme tabel. En rutine for sammenligning af koder i to
databaser kan køres fra vinduet:
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Vinduet 'R
Reference database' - som er et vindue for redigering af kodelisterne i
referencedatabasen, med 2 listevinduer for visning af koder i referencedatabasen og en
anden database, og visning af konflikter mellem kodesættene. Koder kan oprettes og
slettes i referencedatabasen, og konfliktende koder og tabeller kan meldes OK:

Vinduet 'R
Relateret database' - som er et vindue for redigering af kodelisterne i en
relateret database, med 2 listevinduer for visning af koder i denne database og
referencedatabasen, og visning af konflikter mellem kodesættene. Koder kan oprettes
og slettes i den valgte database, og konfliktende koder og tabeller kan meldes OK:
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Under kolonnen 'VEDLIGEHOLD' kan følgende specialvinduer kaldes via knapperne:
Vinduet 'T
Tabel referencer' - som er et vindue for visning af referencer til de enkelte
koder i kodetabellerne i en database, med visning af antal referencer til koden i de
forskellige driftsdatatabeller og angivelse af de anvendte registreringsfaner:

Vinduet 'K
Kodetabeller' - som er et vindue for redigering af en databases kodetabeller,
med visning af samme tabel i 2 listevinduer samt antal kodereferencer. Koder kan
oprettes og slettes, og referencer kan flyttes fra en kode til en anden:

1. udgave, maj 2006

- 11 -



GeoEnviron 6.0

Introduktion til Datavask programmet

Vinduet 'L
Lokalitets-kopiering' - som er et vindue for redigering af data på lokaliteter,
med listevinduer for visning af data for 2 lokaliteter. I vinduet kan fastdefinerede
blokke af data fra en lokalitet enten slettes eller overflyttes til en anden lokalitet:
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Kort om Datavask programmets installation
Programfiler
Datavask programmet installeres normalt i samråd med Geokon, så alt det der
beskrives i dette afsnit vil normalt være klaret på forhånd. Men læs alligevel afsnittet,
idet det giver et overblik over de installerede dele.
Hvilken mappe programfilen geoboradd.exe samt programmets dll-filer (biblioteksfiler)
og opstartsfil (ini-fil) installeres i, kan afvige fra installation til installation - og det kan
enten være lokalt på klientmaskinen, eller centralt på en server.
I programmets opstartsfil GEO_BATCH.ini defineres bl.a. de databaser, der er valgbare
i login vinduet, som er det første vindue, der vises i programmet. Opstartsfilen er
opbygget på samme måde som en GeoEnviron opstartsfil tidligere var det (vi afskaffede opstartsfilen i programversion 6.0), og den redigeres også på samme måde.

Datafiler
Sammen med programmet installeres også en hovedmappe for datafiler, der typisk er
benævnt Datavask_datafiler (- men denne hovedmappe placeres ikke nødvendigvis
samme sted som programfilerne). I denne hovedmappe vil der være en eller flere
undermapper, afhængig af formålet med installationen (arbejde eller undervisning)
samt omfanget af delkomponenter, der er installeret.
I datafil-hovedmappen vil der imidlertid altid være en undermappe med navnet
kom_sqls. Det er den vigtigste af undermapperne, og i de følgende kapitlers
beskrivelse vil vi ofte referere til filer i denne undermappe - ene og alene med en
henvisning til undermappens navn.
Brugere af programmet bør derfor starte med at orientere sig omkring, hvor denne
hoved- og undermappe er placeret - hvilket enten kan være lokalt på klientmaskinen,
eller centralt på en server.

Tilføjelse af ny tabel i databaserne
I alle databaser, der skal anvendes sammen med Datavask programmet, skal der
tilføjes en ekstra tabel, som programmet anvender til lagring og sammenligning af
kodetabeldata, dels udtrukket fra databasens egne kodetabeller, og dels importeret
fra andre databaser.
Denne ekstra tabel, der bærer navnet kom_stamdata, tilføjes til databasen ved at
starte programmet, vælge specialvinduet Udtræk kodetabeller samt knappen Importer.
Fra Åbn-vinduet, der nu kommer frem, vælges datafil-undermappen kom_patch samt
kommando-filen load_kom_tables_any60.cmf eller load_kom_tables_mss60.cmf, afhængig af om den pågældende database er en Sybase Anywhere database eller en
Microsoft SQL database. De to sidste cifre i filens navn refererer til databasens version,
og filerne ligger i flere versioner, så det er naturligvis også vigtigt her at vælge den
version, der passer til den pågældende database.
Er denne ekstra tabel ikke blevet tilføjet i den database, der opkobles til med Datavask
programmet, vil dette give fejlmeddelelser forskellige steder rundt omkring i programmet.
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Trin 1 - Kortlægning af stamdata
I dette kapitel finder du en nærmere beskrivelse af det arbejde, som skal foretages
med Datavask programmet i det første trin af processen med at sammenlægge
databaser.

Trin 1 - Hvem og hvor
Udføres af:

Alle udpegede personer i forbindelse med databasesammenlægningen.

Udføres på:

Alle sammenlægningsdatabaser (inkl. referencedatabasen)

Kortlægningsprocessen
Det første der skal foretages er en kortlægning af, hvad de enkelte databaser indeholder af stamdatakoder. Så kortlægningen udføres på alle sammenlægningsdatabaser
(inkl. referencedatabasen). Den danner grundlag for det næste trin i processen, hvor
der foretages en sammenligning af kodelisterne i de forskellige databaser.
Oprydning
Som indledning til kortlægningen er det imidlertid en god idé at foretage en oprydning
i hver enkelt sammenlægningsdatabase, hvor der ryddes op i hver enkelt kodetabel.
Ved oprydning forstås her at kodelisterne checkes for om der er flere koder med
(nogenlunde) samme betydning.
Og når der findes sådanne koder i en kodetabel, går selve oprydningen ud på at... a)
udvælge en af koderne, b) overflytte de andre koders referencer til den, og c) til sidst
slette de andre koder.
Udtrækning og eksport
Kortlægningen foretages ved at udtrække koderne fra alle kodetabeller til en speciel
sammenligningstabel (kom_stamdata), hvorfra de bagefter eksporteres til en kommando-fil (- sidstnævnte eksport er dog ikke nødvendig på referencedatabasen).
I forbindelse med dette udtræk angives en forkortelse på 2-3 tegn for den pågældende
database, som påføres alle udtrukne data. Referencedatabasen benævnes altid REF.
Import i referencedatabasen
Kommando-filen sendes herefter til den hovedansvarlige person, som importerer samtlige kommando-filer fra de øvrige sammenlægningsdatabaser i referencedatabasen.
Kommando-filernes data importeres til den samme tabel i databasen, hvortil der
tidligere blev udtrukket data - altså sammenligningstabellen kom_stamdata. Data fra
hver database vil herefter ligge adskilt i denne tabel med de databaseforkortelser, der
blev påført data i forbindelse med udtræksprocessen.

Udførelsen af kortlægningen
Oprydning
Start med en oprydning i databasens kodetabeller efter de ovenfor anførte retningslinier. Oprydning fortages i Datavask programmets vindue Kodetabeller. Se kapitlet
'V
Vinduet Kodetabeller' for en nærmere beskrivelse af funktionaliteten i dette vindue.
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Udtrækning
Kortlægningen fortages i Datavask programmets vindue Udtræk kodetabeller. Herunder er der kort opridset de handlinger der skal foretages i dette vindue i de forskellige
dele af kortlægningsprocessen - udtrækning og eksport/import. I kapitlet 'V
Vinduet Udtræk kodetabeller' finder du en nærmere beskrivelse af funktionaliteten i dette vindue
samt en mere detaljeret beskrivelse af hvordan disse delprocesser foretages i vinduet.
a/ Start med at angive en basekode øverst til venstre i udtræksvinduet - en basekode

er en forkortelse for databasen på 2-3 tegn. Referencedatabasen benævnes altid
REF.
b/ Udtræk kodelister for alle de viste tabeller for hvert af systemets moduler (kun
tabeller som indeholder kodedefinitioner vises i udtræksvinduets midterste
listevindue).
c/ Når data for en tabel er udtrukket til sammenligningstabellen kom_stamdata, vises
den i udtræksvinduets højre listevindue med en foranstillet modultilknytning. Sørg
for at alle tabeller er med.
Eksport til kommando-fil
Eksport til kommando-fil foretages på dette trin kun på de øvrige sammenlægningsdatabaser, som vi også kalder de relaterede databaser. På referencedatabasen er den
unødvendig.
a/ Eksportér nu dette udtræk til en kommando-fil (cmf-fil), ved at klikke på knappen

’Eksporter’.
b/ I Åbn-vinduet, der nu vises, vælger du udtræksfilen unload_kom_koder_kom.cmf

som ligger i undermappen kom_sqls.
c/ Herefter vises et dialogvindue, hvor du i værdi-feltet angiver den basekode du

angav i specialvinduet før udtrækket (altså forkortelsen for databasen på 2-3 tegn)
d/ Når du klikker OK i dette vindue eksporteres alle stamdatakoder fra databasen til

en ny kommando-fil (cmf-fil). Mens der eksporteres, vises dette i et lille vindue, og
et andet vindue melder når eksporten er fuldført. Til sidst har du mulighed for at
gemme en log-fil for eksporten, hvilket for en sikkerheds skyld altid bør gøres.
e/ Kommando-filen med data gemmes altid i samme mappe som den kørte udtræksfil
- altså i dette tilfælde i undermappen kom_sqls, og den navngives automatisk
load_kom_koder_XXX.cmf, hvor XXX dog erstattes af den angivne basekode.
f/ Send herefter den nygenererede kommando-fil til den hovedansvarlige person.
Import i referencedatabasen
Denne import foretages på dette trin kun på referencedatabasen. Når den hovedansvarlige person har modtaget alle kommando-filerne med data, kopieres disse til
undermappen kom_sqls, og der foretages følgende handlinger for hver kommandofil/database, som der skal importeres data fra:
g/ Importer den modtagede kommando-fil i referencedatabasen ved at klikke på

knappen ’Import’.
h/ I Åbn-vinduet, der nu vises, går du til undermappen kom_sqls og vælger datakom-

mando-filen for den database, som du vil importere data fra. Datakommandofilerne hedder alle load_kom_koder_XXX.cmf, hvor XXX vil være erstattet af databasens forkortelseskode på 2-3 tegn.
i/ Herefter importeres alle stamdatakoder fra den valgte database til kom_stamdata
tabellen, og mens dette sker, vises det i et lille vindue. Et andet lille vindue melder
når importen er fuldført. Til sidst har du mulighed for at gemme en log-fil for
importen, hvilket for en sikkerheds skyld altid bør gøres.
j/ De importerede kodetabeller kan herefter ses i listevinduet for udtrukne tabeller
ved at vælge basekoden for den pågældende database i feltet Basekode.
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Trin 2 - Sammenligning i referencedatabasen
I dette kapitel finder du en detaljeret beskrivelse af det arbejde som skal foretages
med Datavask programmet i det andet trin af processen med at sammenlægge
databaser.

Trin 2 - Hvem og hvor
Udføres af:

Den hovedansvarlige person for databasesammenlægningen.

Udføres på:

Referencedatabasen

Sammenligningsprocessen
På basis af de indlæste kommando-filer skal der nu foretages en sammenligning af
data, hvor kodelisterne fra hver af disse kommando-filer/databaser sammenlignes med
kodelisterne i referencedatabasen.
Sammenligning
Sammenligningen foretages ved at den hovedansvarlige person kører en sammenligningsrutine, som sammenligner data i kodelisterne fra hver af disse datakommandofiler/databaser med kodelisterne i referencedatabasen.
Ved denne sammenligning tilføjes der oplysninger på alle de kodeposter (i tabellen
kom_stamdata), hvor koderne fra de relaterede databaser konflikter med koder i referencedatabasen (- konflikterne beskrives nærmere under 3. trin i næste kapitel).

Udførelsen af sammenligningen
Sammenligningen foretages også i Datavask programmets vindue Udtræk kodetabeller.
I dette afsnit er der kort opridset de handlinger der skal foretages i dette vindue i dette
trin af processen. I kapitlet Vinduet Udtræk kodetabeller kan du imidlertid finde en
nærmere beskrivelse af funktionaliteten i dette vindue samt en mere detaljeret beskrivelse af de delprocesser der kan foretages i vinduet.
Sammenligning
Den hovedansvarlige person kører nu en sammenligningsrutine i Datavask programmet, der sammenligner hver af de øvrige sammenlægningsdatabaser - de såkaldte
relaterede databaser - med referencedatabasen. Rutinen, som ligeledes køres fra
vinduet Udtræk kodetabeller startes på følgende måde:
a/ Klik så på knappen 'Beregn', hvorefter sammenligningen påbegyndes.
b/ For hver relateret database der sammenlignes, skrives der dette umiddelbart under

'Beregn' knappen.
c/ Når rutinen er færdigkørt vil der under 'Beregn' knappen stå 'beregning ok'.
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Trin 3 - Tilpasning og klargøring af referencedatabasen
I dette kapitel finder du en detaljeret beskrivelse af det arbejde som skal foretages
med Datavask programmet i det tredje trin af processen med at sammenlægge
databaser.

Trin 3 - Hvem og hvor
Udføres af:

Den hovedansvarlige person for databasesammenlægningen.

Udføres på:

Referencedatabasen

Klargøringsprocessen
Referencedatabasen skal nu tilpasses i forhold til de andre databaser, således at den
tilfredsstiller alle de andre databasers behov for koder i de forskellige tabeller.
Overordnet om tilpasningen
Tilpasning af kodelister foretages i Datavask programmets specialvindue Reference
database, hvori det er muligt at overskue indholdet i den samme kodetabel henholdsvis i referencedatabasen og i en af de relaterede databaser samtidigt.
Desuden er det muligt at redigere direkte i referencedatabasens kodelister. Her kan
gamle koder som ikke bliver brugt slettes, nye relevante koder kan oprettes, evt. på
basis af koder i den relaterede database, og kodereferencer kan overflyttes fra en kode
til en anden - alt afhængig af, hvad der er behov for i forhold til de andre databaser.
Arbejdet på dette trin i processen går primært ud på at vurdere de to databasers koder
i de enkelte tabeller. Og hver gang der er en anvendt kode i den relaterede database,
som ikke findes i referencedatabasens kodetabel (altså hvor koden ikke kan oversættes til en nogenlunde tilsvarende kode i denne database), så tilføjes den manglende
kode i referencedatabasen.
Der behøver altså ikke på dette trin at være overensstemmelse mellem koderne i de to
databaser (kode 10 i den ene database behøver altså ikke være lig kode 10 i den
anden database) - en oversættelse skal bare være mulig. Dvs. at en kode med den
tilsvarende betydning blot skal være til stede i referencedatabasen.
Arbejdet med tilpasningen
Specialvinduet Reference database giver mulighed for at udføre arbejdet på to måder:
... alle kodetabeller gennemgås for hver relateret database der vælges
... hver valgt kodetabel gennemgås for hver af de relaterede databaser
Fra kørslen af sammenligningsrutiner i trin 2 vil konflikter i forhold til referencedatabasens koder vises på koderne i de relaterede databasers kodetabeller. En markeret
konflikt kan enten være udtryk for ...
... at den tilsvarende kode ikke findes i referencedatabasen (måske fordi kodebetegnelsen/kodenavnet ligger under en anden kode), eller...
... at koden findes begge steder, men kodebetegnelsen / kodenavnet er forskelligt i de to databaser.
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En konflikt markeres på to måder, alt afhængig af hvor graverende den er:
** angives foran koder hvor der er en alvorlig konflikt, idet den pågældende
kode er brugt en eller flere gange i den relaterede database
--

angives foran koder hvor konflikten er af mindre betydning, idet den
pågældende kode slet ikke er brugt i den relaterede database

Så når du gennemgår en kodetabel, koncentrerer du dig om de alvorlige konflikter. Her
skal du sikre dig, at der er en kode med den tilsvarende betydning til stede i referencedatabasens kodeliste. Og når der ikke er det, så skal denne kode oprettes.
De mindre betydende konflikter behøver du ikke beskæftige dig med, da koderne ikke
er brugt - med mindre der er konkrete planer om fremtidig brug af en af disse koder.
Udtræk og eksport af kodetabeller
Når referencedatabasen er klar og veldefineret laves der endnu et udtræk af dens
kodetabeller via vinduet Udtræk kodetabeller. Dette udtræk eksporteres herefter til en
kommando-fil, som sendes til de ansvarlige personer i de øvrige sammenlægningskommuner.

Udførelsen af klargøringen
Tilpasningen og klargøringen af referencedatabasen fortages i Datavask programmets
vindue Reference database. Her i dette afsnit opridses der kort de handlinger, der skal
foretages i dette vindue i forbindelse med tilpasningen. Men inden du starter på denne
tilpasning, anbefaler vi imidlertid at du læser kapitlerne 'K
Knapper, felter og faciliteter
fælles for vinduerne' og 'V
Vinduet Reference database', hvor du vil finde en nærmere
beskrivelse af dette vindues funktionalitet.
Tilpasning
Arbejdet med tilpasning af referencedatabasen går primært ud på at gennemgå alle
kodetabeller i databasen og vurdere dem i forhold til de samme tabeller i de relaterede
databaser. Her koncentrerer du dig om de anvendte koder i de relaterede databaser,
da en nogenlunde tilsvarende kode altid skal være tilstede i referencedatabasen, så en
oversættelse af koden er mulig (- selve koden behøver altså ikke være den samme).
Så hver gang en anvendt kode ikke findes i referencedatabasens kodetabel, så tilføjes
en lignende kode her. Om du samtidig vil ændre på rækkefølgen af de andre koder,
bestemmer du selv. Det nemmeste er naturligvis blot at tilføje en ny kode efter alle de
øvrige koder. Du tilføjer en kode på følgende måde:
a/ Markér den kode der skal tilføjes fra den relaterede database i højre listevindue.
b/ Markér en skabelonskode fra referencedatabasen i det venstre listevindue.
c/ Angiv en kode i feltet Ny kode, som ikke eksisterer i referencedatabasen i forvejen.
d/ Hvis du ønsker koden oprettet med en anden kodetekst end den der bruges i den

relaterede database, så angiv den nye kodetekst i feltet Ny tekst.
e/ Klik på knappen Indsæt, hvorefter koden oprettes i den pågældende kodetabel i

referencedatabasen og vises i det venstre listevindue.
Udtrækning
Når referencedatabasen er klar og veldefineret laves der et nyt udtræk af dens
kodetabeller. Dette gøres i Datavask programmets Udtræk kodetabeller vindue:
a/ Start med at vælge basekode REF øverst til venstre i udtræksvinduet.
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b/ Marker herefter alle tabeller i listevinduet 'Udtrukne tabeller' ved at højreklikke

heri, og klik på knappen 'Slet', hvorefter det tidligere udtræk slettes i databasen.
(Hermed forsvinder også muligheden for at vælge REF i basekode-feltet).
c/ Indtast på ny forkortelsen REF for referencedatabasen i basekode-feltet øverst til
venstre i udtræksvinduet.
d/ Udtræk herefter kodelister for alle de viste tabeller for hvert af systemets moduler
(kun tabeller som indeholder kodedefinitioner vises i udtræksvinduets midterste
listevindue).
e/ Når data for en tabel er udtrukket til sammenligningstabellen kom_stamdata, vises
den i udtræksvinduets højre listevindue med en foranstillet modultilknytning. Sørg
for at alle tabeller er med.
Eksport til kommando-fil
a/ Eksportér nu dette udtræk til en kommando-fil (cmf-fil), ved at klikke på knappen

’Eksporter’.
b/ I Åbn-vinduet, der nu vises, vælger du udtræksfilen unload_kom_koder_kom.cmf

som ligger i undermappen kom_sqls.
c/ Herefter vises et dialogvindue, hvor du i værdi-feltet angiver basekoden REF.
d/ Når du klikker OK i dette vindue eksporteres alle stamdatakoder fra databasen til

en ny kommando-fil. Mens der eksporteres, vises dette i et lille vindue, og et andet
vindue melder når eksporten er fuldført. Til sidst har du mulighed for at gemme en
log-fil for eksporten, hvilket for en sikkerheds skyld altid bør gøres.
e/ Kommando-filen med data gemmes altid i samme mappe som den kørte udtræksfil
- altså i dette tilfælde i undermappen kom_sqls, og den navngives automatisk
load_kom_koder_XXX.cmf, hvor XXX erstattes af den angivne basekode.
f/ Send herefter den nygenererede kommando-fil til alle kontaktpersoner for de
øvrige sammenlægningsdatabaser.
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Trin 4 - Import og sammenligning i relaterede databaser
I dette kapitel finder du en detaljeret beskrivelse af det arbejde som skal foretages
med Datavask programmet i det fjerde trin af processen med at sammenlægge
databaser.

Trin 4 - Hvem og hvor
Udføres af:

Kontaktpersonerne for de øvrige sammenlægningsdatabaser.

Udføres på:

Alle øvrige sammenlægningsdatabaser (excl. referencedatabasen)

Import- og sammenligningsprocessen
Import i af kommandofil
Når de ansvarlige kontaktpersoner i de øvrige sammenlægningskommuner modtager
kommando-filen med et udtræk fra den ny-redigerede referencedatabase, indlæser de
dette udtræk i deres egen database.
Sammenligning
Som forberedelse til datavasken foretager hver enkelt kontaktpersonen herefter en
sammenligning af kodetabellerne i deres database med kodetabellerne i referencedatabasen (- hvis koder blev indlæst med kommando-filen). Det gøres ved at køre en
sammenligningsrutine i Datavask programmet.
I forbindelse med denne sammenligning markeres alle koder i den relaterede database,
som konflikter med kodesættene i referencedatabasen.

Udførelsen af import og sammenligning
Når de ansvarlige kontaktpersoner modtager kommando-filen med et udtræk fra den
ny-redigerede referencedatabase, kopierer de den til undermappen kom_sqls.
Import i af kommandofil
Herefter indlæses/importeres denne kommando-fil i den relaterede database. Dette
gøres i Datavask programmets vindue Udtræk kodetabeller på følgende måde:
a/ Start importen af kommando-filen ved at klikke på knappen Importer.
b/ I Åbn-vinduet, der nu vises, går du til undermappen kom_sqls og vælger kom-

mando-filen load_kom_koder_REF.cmf, som du kopierede hertil før.
c/ Herefter importeres alle referencedatabasens stamdatakoder til kom_stamdata

tabellen, og mens dette sker, vises det i et lille vindue. Et andet lille vindue melder
når importen er fuldført. Til sidst har du mulighed for at gemme en log-fil for
importen, hvilket for en sikkerheds skyld altid bør gøres.
d/ De importerede kodetabeller kan herefter ses i listevinduet for udtrukne tabeller
ved at vælge REF i feltet Basekode.
Sammenligning
Den ansvarlige person kører nu en sammenligningsrutine i Datavask programmet, der
sammenligner den relaterede database med referencedatabasen. Rutinen, som
ligeledes køres fra vinduet Udtræk kodetabeller startes på følgende måde:
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a/ Klik så på knappen 'Beregn', hvorefter sammenligningen påbegyndes.
b/ Så længe den relaterede database sammenlignes, vil der stå en besked herom

umiddelbart under 'Beregn' knappen.
c/ Når rutinen er færdigkørt vil der under 'Beregn' knappen stå 'beregning ok'.

1. udgave, maj 2006

- 21 -



GeoEnviron 6.0

Trin 5 - Datavask i relaterede databaser

Trin 5 - Datavask i relaterede databaser
I dette kapitel finder du en detaljeret beskrivelse af det arbejde som skal foretages
med Datavask programmet i det femte trin af processen med at sammenlægge
databaser.

Trin 5 - Hvem og hvor
Udføres af:

Kontaktpersonerne for de øvrige sammenlægningsdatabaser.

Udføres på:

Alle øvrige sammenlægningsdatabaser (excl. referencedatabasen)

Datavaskprocessen
Her skal de ansvarlige kontaktpersoner i de øvrige sammenlægningskommuner i gang
med at 'datavaske' deres databaser - hvor alle benyttede koder i disse databaser skal
flyttes til de fremtidige koder, der er defineret i den ny-redigerede referencedatabase.
Datavask
Når de relaterede databaser tilpasses i forhold til den ny-redigerede referencedatabase
skal der tilvejebringes fuldstændig overensstemmelse mellem kodelisterne i de to
databaser, specielt når det drejer sig om de koder, der er anvendt i den relaterede
database. På denne måde sikres det at de anvendte koder i den relaterede database
bevarer deres oprindelige betydning. Men det betyder samtidig at der ofte skal flyttes
en hel del rundt på koderne ved redigering af kodetabellerne i de relaterede databaser.

Udførelsen af datavasken
Datavask af en relateret database fortages i Datavask programmets vindue Relateret
database. Her i dette afsnit opridses der kort de handlinger, der skal foretages i dette
vindue i forbindelse med datavasken. Men inden du starter på dette arbejde, anbefaler
vi imidlertid at du læser kapitlerne 'K
Knapper, felter og faciliteter fælles for vinduerne'
og 'V
Vinduet Relateret database', hvor du vil finde en nærmere beskrivelse af dette
vindues funktionalitet samt af det arbejde, der skal udføres i det.
Datavasken
Arbejdet med datavask af en relateret database går ud på at gennemgå alle kodetabeller i databasen og tilpasse dem i forhold til de samme tabeller i referencedatabasen.
Her koncentrerer du dig om de anvendte koder i den relaterede database, for de skal
alle overflyttes til den kodeangivelse, der anvendes for den tilsvarende kode i referencedatabasen. På denne måde sikres det, at de referencer der er til koderne i den
relaterede database bevarer deres oprindelige betydning efter konverteringen. Det
betyder imidlertid at der ofte skal flyttes en hel del rundt på koderne ved redigering af
kodetabellerne i en relateret database. Arbejdet kan skitseres på følgende måde:
a/ Kodetabellerne gennemgås en for en.
b/ Alle anvendte koder i den relaterede database overflyttes til de kodeangivelser, der

er defineret i referencedatabasen.
c/ Konflikter mellem koder i de to databaser vises med ** og --. ** indikerer en

alvorlig konflikt, da denne kode er benyttet i den relaterede database, og -- indikerer en mindre konflikt, da denne kode ikke er benyttet. Koden kan derfor slettes.
d/ En kodes kodeangivelse og tekst kan ændres, mens referencerne til koden bevares.
e/ Såvel enkelte konfliktende koder som en hel tabel kan accepteres via knapper.
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Trin 6 - Sammenlægning af data (konvertering)
I dette kapitel finder du en kort beskrivelse af det arbejde som foretages af Geokon i
det sjette trin af processen med at sammenlægge databaser.

Trin 6 - Hvem og hvor
Udføres af:

Geokon.

Udføres på:

Alle sammenlægningsdatabaser

Sammenlægningsprocessen (konverteringsprocessen)
Nu kan Geokon gå i gang med at sammenlægge data fra de forskellige databaser i én
og samme GeoEnviron database, der indeholder alle den fremtidige kommunes data.
Visse generelle koderlister, så som postnumre, vejkoder, etc. datavaskes ikke.
Desuden har vi simpelthen udeladt er nogle få komplicerede kodelister fra Datavask
programmet, idet de kræver særlig opmærksomhed. Disse vil vi i stedet sørge for
bliver samordnet i forbindelse med konverteringen.
Der kan også være lokaliteter, som optræder i flere databaser og som skal sammenlægges (- det kan f.eks. være transportører og lignende). Og endelig kan der naturligvis optræde andre problemer her, som der skal tages stilling til.

Trin 7 - Evt. efterbehandling af ny database
I dette kapitel finder du en kort beskrivelse af det arbejde som evt. skal foretages med
Datavask programmet i det syvende trin af en databasesammenlægningsproces.

Trin 7 - Hvem og hvor
Udføres af:

Den hovedansvarlige person for databasesammenlægningen.

Udføres på:

Den nye sammenlagte GeoEnviron database

Efterbehandlingsprocessen
Når databaserne er blevet sammenlagt er det muligt at der vil være behov for en
yderligere oprydning af stamdata i den nye database. Enten fordi der skal rykkes rundt
på rækkefølgen af koder i nogle kodetabeller, eller fordi der skal udtyndes i koderne,
hvor dublerende eller delvist dublerende koder fjernes.
Hvis der er behov for en sådan efterbehandling, så kan disse ting gøres ved hjælp af
Datavask programmet og vinduet 'K
Kodetabeller'. Se den nærmere beskrivelse af dette
vindue i kapitlet 'V
Vinduet Kodetabeller'.
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Knapper, felter og faciliteter fælles for vinduerne
I dette kapitel beskriver vi de knapper, felter og faciliteter, der går igen i flere af
specialvinduerne.

Betingelser for åbning af vinduerne
De forskellige specialvinduer kaldes som
nævnt med de respektive knapper herfor i
Datavask programmets opstartsvindue.
Og kun ét af disse 6 specialvinduer, kan
være åbent ad gangen. Imidlertid er der
knyttet bestemte betingelser til åbningen
af nogle af disse vinduer - men de bliver
nærmere præciseret i de følgende kapitler
om vinduerne.

Knapper og felter i flere af vinduerne
En række knapper og felter går igen i mange af vinduerne, så dem vil vi starte med at
se nærmere på.

Felterne: Modul, Tabel og Antal egne koder
I 4 af vinduerne, vinduerne 'K
Kodetabeller', 'R
Reference database', 'R
Relateret database'
og 'T
Tabel referencer', vil du finde følgende 3 felter øverst i vinduerne:

Modul:

I dette rullelistefelt vælger du det modul, hvis kodetabeller du vil arbejde
med. Rullelistens valgmuligheder er engelske forkortelser for moduler eller
specifikke grupperinger. Læs mere om rubriceringen af tabeller herunder.

Tabel:

I dette rullelistefelt vælger du den kodetabel du vil arbejde med. Rullelisten
viser de kodetabeller, der er underlagt det valgte 'modul' i det foregående
felt (- i de 2 databasevinduer kan visningen begrænses til tabeller med
problemer). Tabellerne vises med deres navn i databasen (bestående af
engelske forkortelser). Læs mere om rubriceringen af tabeller herunder.

Antal egne koder: Dette felt, der dog i 2 af vinduerne blot hedder 'Antal' (men altid
er placeret samme sted), viser antal koder i det venstre listevindue (i den
opkoblede database) for den valgte kodetabel.

Rubriceringen af kodetabeller under de forskellige 'moduler'
Rubriceringen af kodetabeller under de forskellige områder, der vælges i feltet 'Modul',
er i Datavask programmet noget forskellig fra strukturen i GeoEnvirons stamdata
menu. Således finder du følgende kodetabeller under de enkelte områder:
agri
chem
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comm - indeholder fælles stamdata tabeller (dog minus kodetabeller for
tilsyns- og sagsregistrering), specifikke kodetabeller fra modulet
Jordflytning, plus en række andre kodetabeller, primært tilhørende bestemte modulområder, men også anvendt i andre moduler
insp
- indeholder kodetabeller der anvendes af modulerne Virksomhed,
Landbrug og Åbent Land, plus kodetabeller for tilsyns- og sagsregistrering
mst
- indeholder STANDAT kodetabellerne fra MST indberetningsdelen i
modulet Jordforurening
open - indeholder specifikke kodetabeller fra Åbent Land modulet
site
- indeholder specifikke kodetabeller fra Jordforureningsmodulet,
plus den fælles stamdata kodetabel for lokalitetstyper
surv
- indeholder kodetabeller fra modulerne Feltundersøgelse, Boring,
Monitering og Prøve/Analyse
tank
- indeholder specifikke kodetabeller fra modulet Tankanlæg
ve r
- indeholder specifikke kodetabeller fra modulet Rotter
wcat
- indeholder specifikke kodetabeller fra modulet Vandindvinding
wmil
- indeholder specifikke kodetabeller fra modulet Vindmølle
wst
- indeholder specifikke kodetabeller fra modulområdet Affald
tim
- indeholder specifikke kodetabeller fra modulet Tidsregistrering
bl d
- indeholder specifikke kodetabeller fra modulet Byggesag

Radioknap felterne: Tabeller, Koder og Sortér
Tabeller radioknapperne: I 2 af vinduerne, vinduerne 'R
Reference database' og 'R
Relateret database', finder du i højre side af vinduet to radioknapper med overskriften Tabeller:
Tabeller:

Med radioknapperne her bestemmes visning/valgbarhed i rullelistefeltet
'Tabel'. Når der er valgt Alle vises alle kodetabeller i feltet, og når der er
valgt Problem vises kun de tabeller, hvor der er konflikter mellem koder i
den relaterede database og referencedatabasen, uanset om det er alvorlige
eller mindre betydende konflikter (- læs mere herom lidt senere).

Koder radioknapperne: I 3 af vinduerne, vinduerne 'R
Reference database',
'R
Relateret database' og 'T
Tabel referencer', finder du også i højre side af
vinduet nogle radioknapper med overskriften Koder:
Koder:

Med radioknapperne her bestemmes visning/valgbarhed af
koder i et af listevinduerne. Valgmulighederne er: Alle - viser
alle koder, Anvendte - viser kun de koder som er anvendt, Konflikt - viser
kun koder med alvorlige konflikter, og Problem - som kun viser koder med
alvorlige samt mindre betydende konflikter (- konflikt-indikationer beskrives lidt senere). De 2 sidste valgmuligheder er dog ikke i vinduet 'T
Tabel
referencer'.

Sortér radioknapperne: I 4 af vinduerne, vinduerne 'K
Kodetabeller', 'R
Reference database', 'R
Relateret database' og 'T
Tabel referencer', finder du ligeledes i højre side af vinduet nogle radioknapper med overskriften Sortér:
Sortér:

Med radioknapperne her bestemmes sorteringsrækkefølgen for koderne i
listevinduerne. Der kan enten sorteres på Kode eller Navn - og i vinduet
'T
Tabel referencer' tillige på Antal.
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Handlingsknapperne: Slet kode, Kode OK, Tabel OK og Genlæs
Følgende handlingsknapper finder du i de 2 vinduer for database-sammenligning/
database-samordning, nemlig vinduerne 'R
Reference database' og 'R
Relateret database':
Slet kode: Med denne knap slettes den markerede kode i det venstre listevindue samt
i den valgte kodetabel i de opkoblede database. Der kan dog fortrydes med
knappen Fortryd, men med knapperne Anvend og Gem - Luk gøres denne
sletning endelig.
Kode OK: Med denne knap accepteres den markerede kode i den relaterede database
(henholdsvis i det højre og venstre listevindue). Den anvendes når en kode
med samme betydning (men evt. med andet navn eller anden kode) findes
i referencedatabasens kodesæt. Knappen fjerner konflikt-indikationen fra
koden i kom_stamdata tabellen og visningen af den i listevinduet (NB! - se
også Genlæs knappen).
Tabel OK: Med denne knap accepteres hele den valgte tabels kodesæt i sammenligningsdatabasen (altså i det højre listevindue). Knappen sletter nemlig alle
data om kodetabellen fra kom_stamdata tabellen (under oplysningerne for
denne database). Der kan dog fortrydes med knappen Fortryd, men med
knapperne Anvend og Gem - Luk gøres denne sletning endelig.
Genlæs:

Med denne knap genlæses data i de to listevinduer, henholdsvis fra den
valgte kodetabel i den opkoblede database og fra tabellen kom_stamdata
(under oplysningerne for sammenligningsdatabasen). Desuden foretages
en ny sammenligning af kodelisterne. Knappen anvendes primært når der
er lavet ændringer i den valgte kodetabel i den opkoblede database fra et
andet program - f.eks. fra det relevante stamdata vindue i GeoEnviron.
NB! Aktivering af Genlæs knappen (og gen-sammenligningen) har imidlertid også den effekt, at koder der ellers var blevet accepteret i det højre
listevindue med Kode OK knappen, igen vil blive vist med konflikter når
koderne enten ikke er i referencedatabasen eller har andre navne.

Handlingsknapperne: Anvend, Fortryd, Annuller og Gem - Luk
Følgende handlingsknapper finder du i 5 af de 6 vinduer, blot ikke i vinduet 'T
Tabel
referencer' (- da der ikke kan foretages databaseændringer i dette vindue):
Anvend:

Alle ændringer foretaget i specialvinduet siden det blev åbnet eller siden
denne knap sidst blev aktiveret, gemmes endeligt ved klik på Anvend
knappen. Samtidig ophæves låsningen af de kodetabeller i referencedatabasen, der er blevet redigeret. Efter aktivering er ingen fortrydelse af de
foretagede ændringer mulig.

Fortryd:

Med denne knap fortrydes (og tilbageføres) alle ændringer foretaget i
specialvinduet siden det blev åbnet eller siden Anvend knappen sidst blev
aktiveret.

Annuller: Med denne knap fortrydes (og tilbageføres) alle ændringer foretaget i
vinduet siden det blev åbnet eller siden Anvend knappen sidst blev
aktiveret, hvorefter specialvinduet lukkes.
Gem - Luk: Alle ændringer foretaget i specialvinduet siden det blev åbnet eller siden
Anvend knappen sidst blev aktiveret, gemmes endeligt ved klik på denne
knap, hvorefter specialvinduet lukkes. Samtidig ophæves låsningen af de
kodetabeller i referencedatabasen, der er blevet redigeret. Efter lukning er
ingen fortrydelse af de foretagede ændringer mulig.
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Definitionsfelterne: Gl. kode, Gl. tekst, Ny kode og Ny tekst
Følgende definitionsfelter finder du i de 3 vinduer for datavask af kodetabeller, nemlig
vinduerne 'K
Kodetabeller', 'R
Reference database' og 'R
Relateret database':
Gl. kode:

Dette felt viser den valgte kode i det venstre listevindue (altså i den
opkoblede database).

Gl. tekst:

Dette felt viser kodeteksten (kodenavnet) for den valgte kode i det venstre
listevindue (altså i den opkoblede database).

Antal egne ref.:
Dette felt viser antal referencer til den valgte kode i det venstre
listevindue (altså i den opkoblede database).
Ny kode:

Dette felt viser den valgte kode i det højre listevindue (fra sammenligningsdatabasen). Feltindholdet kan ændres, og det specificerer koden
ved oprettelse/ændring af en kode med handlingsknapperne Indsæt, Flyt
og Flyt/slet - læs mere herom nedenfor.

Ny tekst:

Dette felt viser kodeteksten/kodenavnet for den valgte kode i det højre
listevindue (fra sammenligningsdatabasen). Feltindholdet kan ændres, og
det specificerer kodenavn/kodetekst ved oprettelse af en ny kode eller
ændring af en eksisterende kode med handlingsknapperne Indsæt, Flyt og
Flyt/slet - læs mere herom nedenfor.

Antal ref. (Base): Dette felt viser antal referencer til den valgte kode i det højre
listevindue (altså i sammenligningsdatabasen).

Visningsfelterne: Antal egne ref. og Antal ref. (Base)
Følgende visningsfelter finder du til højre for de ovenfor nævnte to typer kodefelter i
de samme 3 vinduer - 'K
Kodetabeller', 'R
Reference database' og 'R
Relateret database':
Antal egne ref.:
Dette felt (der er placeret til højre for feltet Gl. kode) viser antal
referencer til den valgte kode i det venstre listevindue (altså i den opkoblede database). I vinduet 'K
Kodetabeller' er dette felt blot benævnt Antal.
Antal ref. (Base): Dette felt (der er placeret til højre for feltet Ny kode) viser antal
referencer til den valgte kode i det højre listevindue (altså i sammenligningsdatabasen). I vinduet 'K
Kodetabeller' er dette felt blot benævnt Antal.

Handlingsknapperne: Indsæt, Flyt og Flyt/slet
Disse handlingsknapper finder du ligeledes i de 3 vinduer for datavask af kodetabeller,
nemlig vinduerne 'K
Kodetabeller', 'R
Reference database' og 'R
Relateret database'.
Med de 3 handlingsknapper Indsæt, Flyt og Flyt/slet kan der redigeres i den valgte
kodetabel i den opkoblede database - altså i kodelisten der vises i det venstre
listevindue. Da disse knapper har en række fælles retningslinier, tager vi dem først. De
konkrete forskelle mellem knapperne kan du finde i knap-beskrivelsen i bunden af
dette afsnit.
Ved aktivering af disse knapper benyttes altid de definitioner, der aktuelt er angivet i
felterne Gl. kode, Gl. tekst, Ny kode og Ny tekst. Indholdet i disse felter udfyldes
automatisk - når en kode markeres i det højre listevindue, tilføjes dens data i Ny kode
og Ny tekst felterne, og når en kode markeres i det venstre listevindue tilføjes dens
data i Gl. kode og Gl. tekst felterne.
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Her skal du imidlertid lige være opmærksom på at et af listevinduerne altid vil være
programmeret til automatisk at forsøge at finde den tilsvarende kode i det andet listevindue (- og når dette ikke lykkes, forsvinder markering helt fra det andet listevindue).
Så for helt at kunne styre valget, skal du starte med at markere i det styrende
listevindue, for herefter han du godt ændre markeringen i det andet listevindue.
Den markerede kode i det højre listevindue vises altså automatisk i felterne Ny kode
og Ny tekst, men indholdet i disse felter kan imidlertid ændres før en handlingsknap
aktiveres. Angives en kode, som ikke eksisterer i den opkoblede database i forvejen,
tilføjes den med det navn, som står/angives i Ny tekst feltet - og slettes indholdet i
dette felt, hentes navnet i stedet fra Gl. tekst feltet. Angives derimod en kode, som
allerede eksisterer i den opkoblede database, ændres dens navn til det som står/
angives i Ny tekst feltet - men slettes indholdet i dette felt, bevarer koden sit navn.
Ved aktivering af en af de 3 handlingsknapper anvendes den kode som er angivet i Gl.
kode og Gl. tekst felterne altid som skabelon for den nye kode, hvor evt. andre kodedefinitioner ud over kode og navn kopieres fra denne skabelonskode. (For at kunne
vælge en rigtige skabelonskode eller en rigtige kode at overflytte til, anbefaler vi at du
samtidigt kører GeoEnviron, så du kan gå ind og se de øvrige kodedefinitioner i stamdata vinduerne. Se også det lidt senere afsnit Særligt problematiske kodetabeller.)
Før aktivering af en af de 3 handlingsknapperne skal en skabelonskode fra den
opkoblede databases kodeliste være angivet i Gl. kode og Gl. tekst felterne, ellers vil
aktiveringen af knappen give en fejlmeddelelse.
OBS! Det er således ikke muligt at tilføje en ny kode når den pågældende kodeliste er
helt tom i den opkoblede database. Her må mindst én kode først tilføjes fra den
relevante stamdata fane i GeoEnviron.
Indsæt:

Med denne knap tilføjes en ny kode i den valgte kodetabel i den opkoblede
database (med Gl. kode som skabelon). Knappen kan også anvendes til
navneændring af en kode, når den samme kode angives i Gl. kode og Ny
kode felterne, og det nye navn angives i Ny tekst feltet.

Flyt:

Med denne knap tilføjes en ny kode i den valgte kodetabel i den opkoblede
database (med Gl. kode som skabelon), og alle den gamle kodes referencer overflyttes til den nye kode (men den gamle kode bevares).
Knappen kan også anvendes til overflytning af referencer fra en kode til en
anden, og til en evt. omdøbning af modtagerkodens navn. Det gøres ved at
angive det nye navn i Ny tekst feltet. Er dette felt derimod blankt, bevarer
modtagerkoden sit navn.
Endelig kan knappen (ligesom Indsæt knappen) anvendes til navneændring
af en kode, når den samme kode angives i Gl. kode og Ny kode felterne,
og det nye navn angives i Ny tekst feltet.

Flyt/slet: Med denne knap tilføjes en ny kode i den valgte kodetabel i den opkoblede
database (med Gl. kode som skabelon), og alle den gamle kodes referencer overflyttes til den nye kode , og samtidig slettes den gamle kode.
Knappen kan også (ligesom de andre handlingsknapper) anvendes til
navneændring af en kode, når den samme kode angives i Gl. kode og Ny
kode felterne, og det nye navn angives i Ny tekst feltet.
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Konflikt-indikationen i listevinduer
I de 2 vinduer for database-sammenligning/database-samordning, vinduerne 'R
Reference database' og 'R
Relateret database', vil der i et af listevinduerne vises en konfliktindikation foran koder, som konflikter med referencedatabasens koder. Visningen af
konflikter baserer sig på den sammenligning af databaserne, som du foretog i vinduet
'U
Udtræk kodetabeller'. En konflikt-indikation kan enten være udtryk for ...
... at den tilsvarende kode ikke findes i referencedatabasen (måske fordi kodebetegnelsen/kodenavnet ligger under en anden kode), eller...
... at koden findes begge steder, men kodebetegnelsen / kodenavnet er forskelligt i de to databaser.
En konflikt indikeres på to måder, alt afhængig af hvor graverende den er:
** vises foran koder hvor der er en alvorlig konflikt, idet den pågældende kode
er brugt en eller flere gange i den relaterede database
--

vises foran koder hvor konflikten er af mindre betydning, idet den
pågældende kode slet ikke er brugt i den relaterede database

Så når du gennemgår en kodetabel, koncentrerer du dig om de alvorlige konflikter altså om de koder der er brugt. De mindre betydende konflikter behøver du ikke
beskæftige dig med, da koderne ikke er brugt - med mindre der er helt konkrete
planer om fremtidig brug af nogle af disse koder.
Når du tilpasser referencedatabasen i forhold til de relaterede databaser skal du sikre
dig, at der altid er en kode med den tilsvarende betydning til stede i referencedatabasens kodeliste når en kode er brugt i en af de relaterede databaser. Og når der
ikke er det, så skal en sådan kode oprettes - men det kan godt være med en anden
kodeangivelse i referencedatabasen.
Når du tilpasser de relaterede databaser i forhold til den ny-redigerede referencedatabase skal du derimod sørge for at der er fuldstændig overensstemmelse mellem
kodelisterne i de to databaser, specielt når det drejer sig om de koder, der er anvendt i
den relaterede database. På denne måde sikres det at de anvendte koder i den
relaterede database bevarer deres oprindelige betydning. Men det betyder samtidig at
der ofte skal flyttes en hel del rundt på koderne ved redigering af kodetabellerne i de
relaterede databaser.

Særligt problematiske kodetabeller
Nogle af kodelisterne fra GeoEnviron er særligt problematiske og svære at redigere fra
specialvinduerne, da de rummer yderligere definitioner udover kode og navn, som ikke
vises i vinduet. Vi har dog i nogen grad taget højde for dette i Datavask programmet,
idet ens koder med enslydende navn i 2 databaser vil vises med konflikt-indikation når
der er er forskel på de øvrige kodedefinitioner. Denne facilitet er tilføjet på følgende
kodetabeller:
Modul

Tabelnavn

comm (Fælles)

case_officer

Stamdata vindue+fane

Kommentar

Fælles stamdata/DiverseÎ

Mange andre definitioner for de

Sagsmedarb. og Tidsregistre-

enkelte medarbejdere

ringÎMedarbejdere
chem (Kemidatabasen chemicals

Menupunktet InfoBase/Kemi-

& Jord-forurening)

database
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ind_acttype

området Tilsyn)
insp (Fælles/modul-

ind_control_items

området Tilsyn)
insp (Fælles/modul-

Defineres også med en tilladelsestype samt systemtype

Fælles stamdata/TilsynÎKon-

Defineres også med en system-

trolpunkter

type samt sortering

ind_enforce_types Fælles stamdata/TilsynÎHånd- Defineres også med en indberet-

området Tilsyn)
insp (Modulområdet

Fælles stamdata/Sag og JournalÎSagstyper

hævelsestyper
ind_indtypes

VirksomhedÎHovedaktiviteter

Tilsyn)
insp (Fælles/modul-

Defineres også med beskrivelse,
mærkning og indberetn.kategori

ind_inspec_types

området Tilsyn)
insp (Modulområdet

ningskategori

ind_note_title

Fælles stamdata/TilsynÎKon-

Defineres også med type, næste

trol-/Tilsynstyper

tilsyn og samlet tilsyn

VirksomhedÎNotetitler

Defineres også med en type

Tilsyn)
insp (Modulområdet
Tilsyn)

ind_process_types VirksomhedÎMiljøteknisk

Defineres også med en kategori

Beskrivelse/Procestyper

Før redigering af disse kodelister i referencedatabasen anbefaler vi derfor, at der laves
en udskrift af kodelisterne fra de respektive GeoEnviron stamdata faner i alle de
relaterede databaser.
Og når referencedatabasen er færdig-redigeret i trin 3, anbefaler vi ligeledes at der
laves en udskrift fra denne database af de nævnte kodelister, som herefter videregives
til kontaktpersonerne for de relaterede databaser, før de går i gang med at tilpasse de
relaterede databaser.
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Vinduet Udtræk kodetabeller
I dette kapitel finder du en detaljeret beskrivelse af funktionaliteten i specialvinduet
'U
Udtræk kodetabeller'.

Kort om specialvinduets muligheder
Specialvinduet 'U
Udtræk kodetabeller' er et vindue for udtræk af kodelister fra en database. Der udtrækkes til sammenligningstabellen kom_stamdata, og disse data kan herefter eksporteres til en kommando-fil. Kommando-filer med kodelister fra andre databaser kan importeres til samme tabel. En rutine for sammenligning af koder i referencedatabasen og relaterede databaser kan køres fra vinduet:

OBS! Vær opmærksom på at mens dette specialvindue anvendes må der ikke
redigeres i nogen af den aktuelle databases kodetabeller fra GeoEnviron eller andre
programmer, idet det kan medføre fejl i udtræk eller sammenligninger foretaget i
vinduet.

Specialvinduets visningsfelter og knapper
Som start på et udtræk angives en forkortelse for den pågældende database i feltet
Basekode (- typisk 2-3 tegn). Referencedatabasen skal dog altid benævnes REF, og de
øvrige sammenlægningsdatabaser tildeles entydige basekoder. Når der udtrækkes til
tabellen kom_stamdata påføres alle udtrukne data denne basekode.
I det første listevindue vises den modul-inddeling af kodetabellerne, som vi beskrev
nærmere i foregående kapitel. Og ovenover listen vises der hvor mange områder, der
er. Når der klikkes på en eller flere poster her, vises alle kodetabeller for det eller disse
områder i det andet listevindue.
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Fællesfunktionalitet i de 3 listevinduer: I de 3 listevinduer foretages markeringer på
samme måde. En markering kan klikes på eller af med museklik, og et højreklik
inverterer. Så når intet er markeret, vil et højreklik markere alt i et listevindue.
I andet listevindue vises altså alle kodetabeller for de markerede områder i første
listevindue. Der vises dog kun de tabeller som indeholder kodedefinitioner i databasen.
Før et udtræk foretages markeres her alle de tabeller, der ønskes udtrukket (- og det
vil typisk være alle tabeller). Ovenover listen vises henholdsvis hvor mange tabeller
som er markeret, og hvor mange tabeller der bliver vist i listen.
Det tredje listevindue vil vise alle udtrukkede tabeller (- når der med Udtræk knappen
er lavet et udtræk af de definerede tabeller i det andet listevindue). Ovenover listen
vises henholdsvis hvor mange tabeller som er markeret, og hvor mange tabeller der er
blevet udtrukket. Med Slet knappen øverst kan udtrækket af en eller flere tabeller
imidlertid slettes igen (- hvis de ønskes udtrukket igen efter en ny-redigering heraf).
Knappen Slet alt derimod sletter alle data fra kom_stamdata tabellen - dvs. alle
udtrukne data samt alle data importeret fra alle databaser. Og med Gem/Luk knappen
gemmes ændringer foretaget i vinduet endeligt i den opkoblede database, og specialvinduet lukkes.
Knapperne Udtræk, Eksporter, Importer og Beregn vil vi beskrive nærmere i de
følgende afsnit.

Udtrækning
Der laves et udtræk fra den opkoblede database på følgende måde:
a/ Angiv en basekode øverst til venstre i udtræksvinduet - en basekode er en forkor-

telse for databasen på 2-3 tegn. Referencedatabasen skal altid benævnes REF.
b/ Markér i det første listevindue de moduler, der ønskes udtrukket kodetabeller fra.
c/ Markér i det andet listevindue alle de kodetabeller, der ønskes udtrukket.
d/ Klik på knappen Udtræk øverst i specialvinduet, hvorefter udtrækket foretages.

Mens det pågår vises et lille vindue på skærmen (der udtrækkes typisk 15000
poster fra en database).
e/ Når udtrækket er fuldført vises dette i et andet vindue på skærmen, og de
udtrukne kodetabeller bliver herefter vist i det tredje listevindue.

Eksport til kommando-fil
Når der er udtrukket kodetabeller fra databasen, kan dette udtræk eksporteres til en
kommando-fil.
a/ Klik på knappen Eksporter for at starte eksporten til en kommando-fil (cmf-fil).
b/ I Åbn-vinduet, der nu vises, vælger du udtræksfilen unload_kom_koder_kom.cmf,

som ligger i undermappen kom_sqls.
c/ Herefter vises et dialogvindue, hvor du i værdi-feltet angiver den basekode du

angav i specialvinduet før udtrækket (altså forkortelsen for databasen på 2-3 tegn).
d/ Når du klikker OK i dette vindue eksporteres alle stamdatakoder fra databasen til

en ny kommando-fil (cmf-fil). Mens der eksporteres, vises et lille vindue, og et
andet vindue melder når eksporten er fuldført. Til sidst har du mulighed for at
gemme en log-fil for eksporten, hvilket for en sikkerheds skyld altid bør gøres.
e/ Kommando-filen med data gemmes altid i samme mappe som den kørte udtræksfil
- altså i dette tilfælde i undermappen kom_sqls, og den navngives automatisk
load_kom_koder_XXX.cmf, hvor XXX erstattes med den angivne basekode.
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Import af kommando-fil
Når der modtages en kommando-fil med udtræksdata fra en anden af sammenlægningsdatabaserne, kan disse data importeres til kom_stamdata sammenligningstabellen i den opkoblede database. Data fra hver database vil herefter ligge adskilt i
denne tabel med de databaseforkortelser (basekoder), der blev påført data i forbindelse med udtræksprocessen.
Modtagne kommando-filer kopieres til undermappen kom_sqls, og for hver kommandofil/database, som der skal importeres data fra, foretages følgende handlinger:
a/ Klik på knappen Importer for at starte importen af udtrækskommando-filen.
b/ I Åbn-vinduet, der nu vises, går du til undermappen kom_sqls og vælger kom-

mando-filen for den database, som du vil importere data fra. Kommando-filerne
hedder alle load_kom_koder_XXX.cmf, hvor XXX vil være databasens basekode.
c/ Herefter importeres alle stamdatakoder fra den valgte database, og mens dette
sker, vises det i et lille vindue. Et andet lille vindue melder når importen er fuldført.
Til sidst har du mulighed for at gemme en log-fil for importen, hvilket for en
sikkerheds skyld altid bør gøres.
d/ Navnene på de importerede kodetabeller kan herefter ses i listevinduet for
udtrukne tabeller ved at vælge basekoden for den pågældende database i feltet
Basekode øverst til venstre i udtræksvinduet.

Sammenligning
Når der i udtræksvinduet er udtrukket/indlæst data for referencedatabasen og mindst
en af de relaterede databaser, kan der foretages en sammenligning af data, hvor
kodelisterne fra hver af de relaterede databaser sammenlignes med kodelisterne i
referencedatabasen.
Ved denne sammenligning tilføjes der oplysninger på alle de kodeposter (i tabellen
kom_stamdata), hvor koderne fra de relaterede databaser konflikter med koder i referencedatabasen (- konflikt-indikation er beskrevet nærmere i forrige kapitel).
En sammenligning af databaser udføres ved at foretage følgende handling:
a/ Klik så på knappen Beregn, hvorefter sammenligningen starter.
b/ For hver relateret database der sammenlignes, skrives der nu umiddelbart under

Beregn knappen teksten behandler XXX, hvor XXX er erstattet af databasernes
basekode. Og når sammenligningen er fuldført skrives der her beregning ok.
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Vinduet Reference database
I dette kapitel finder du en detaljeret beskrivelse af funktionaliteten i specialvinduet
'R
Reference database'.

Betingelser for åbning af vinduet
OBS! Når du kalder specialvinduet 'R
Reference database' fra Datavask programmets
opstartsvindue skal du være opmærksom på, at du kun kan åbne specialvinduet når...
a) der er lavet et udtræk til kom_stamdata tabellen i den aktuelle database, og dette
udtræk er lavet med basekoden REF (- importerede data fra en REF database giver
altså ikke adgang til vinduet), og... b) der er importeret og sammenlignet data i
udtræksvinduet for mindst én relateret database.

Kort om specialvinduets muligheder
Specialvinduet 'R
Reference database' er et vindue for tilpasning af referencedatabasens
kodelisterne til kodelisterne i de relaterede databaser.

Vinduet anvendes således typisk på 3. trin i en databasesammenlægningsproces, hvor
anvendte koder i de relaterede databasers kodelister, som ikke findes tilsvarende i
referencedatabasens kodesæt, skal tilføjes i referencedatabasen.
Specialvinduet Reference database giver mulighed for at udføre arbejdet på to måder:
... alle kodetabeller gennemgås for hver relateret database der vælges
... hver valgt kodetabel gennemgås for hver af de relaterede databaser
I de 2 listevinduer nederst i specialvinduet vises koderne i en valgt kodetabel - til
venstre i referencedatabasen og til højre i en relateret database, som der er importeret
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data fra. I rullelistefeltet Ref. over det venstre listevindue kan der kun vælges
basekoden for referencedatabasen, men med rullelistefeltet Base over højre listevindue
kan alle relaterede databaser, der er importeret data for, vælges via deres basekode.
I begge listevinduer vises hver enkelt kode med kode, navn og antal gange anvendt i
den pågældende database. Og når sammenligningsrutinen er kørt for den relaterede
database i udtræksvinduet, vil det samtidig vises på koderne i det højre listevindue,
når de konflikter med referencedatabasens kodesæt.
I det venstre listevindue med data fra referencedatabasen, kan der redigeres direkte i
den valgte stamdata kodetabel i denne database. Dette kan gøres med knapperne Slet
kode, Flyt/slet, Flyt og Indsæt. De sidste 3 knapper foretager ændringer på basis af
indholdet i felterne Gl. kode, Gl. tekst, Ny kode og Ny tekst.
Samtidig kan konfliktende koder i den relaterede database accepteres når en kode med
samme betydning (men evt. med andet navn eller anden kode) findes i referencedatabasens kodesæt. Dette gøres med knappen Kode OK. Og med knappen Tabel OK
kan hele kodetabellen i den relaterede database accepteres.
Alle vinduets knapper og felter samt konflikt-indikationen i højre listevindue er beskrevet nærmere i kapitlet 'Knapper, felter og faciliteter fælles for vinduerne'. Så her vil vi
blot beskæftige os lidt mere med arbejdet i de 2 listevinduer.

Markering i de 2 listevinduer
Du kan klikke på og dermed markere en kodepost i begge i listevinduer, men i hvert
vindue kan kun en post være markeret ad gangen. Men den bagvedliggende funktionalitet imidlertid lidt forskellig i de to listevinduer:
Højre listevindue - den relaterede database
Når du klikker på en kodepost i det højre listevindue vil data herfra automatisk tilføjes i
felterne Ny kode og Ny tekst. Samtidig vil programmet forsøge at finde den samme
kode i det venstre listevindue, og lykkes det vil koden automatisk blive markeret her,
og data fra den vil blive tilføjet i felterne Gl. kode og Gl. tekst. Og lykkes det ikke, vil
intet blive markeret i det venstre listevindue.
Så altså: Hver gang du markerer en post i det højre listevindue, flyttes markeringen til
den samme kode i det venstre listevindue, eller også forsvinder markeringen her.
Venstre listevindue - referencedatabasen
Når du klikker på en kodepost i det venstre listevindue vil data herfra automatisk
tilføjes i felterne Gl. kode og Gl. tekst. I denne forbindelse sker der ingen ændring af
kodemarkeringen i det højre listevindue.
Så altså: For at opnå fuld kontrol med de markerede poster i de to listevinduer samt
indholdet i felterne Gl. kode, Gl. tekst, Ny kode og Ny tekst, skal du altid starte med at
markere i det højre listevindue, og herefter evt. markere i det venstre listevindue.

Arbejdet med tilpasning af referencedatabasen
Når du gennemgår en kodetabel, koncentrerer du dig om koder med alvorlige
konflikter i de relaterede databaser. Her skal du sikre dig, at der er en kode med den
tilsvarende betydning til stede i referencedatabasens kodeliste. Og når der ikke er det,
så skal en sådan kode oprettes - men det kan altså godt være med en anden kodeangivelse i referencedatabasen.
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Så hver gang en anvendt ikke findes i referencedatabasens kodetabel, så tilføjes en
lignende kode her. Om du samtidig vil ændre på rækkefølgen af de andre koder,
bestemmer du selv. Det nemmeste er naturligvis blot at tilføje en ny kode efter alle de
øvrige koder. Du tilføjer en kode på følgende måde:
a/ Markér den kode der skal tilføjes fra den relaterede database i højre listevindue.
b/ Markér en skabelonskode fra referencedatabasen i det venstre listevindue.
c/ Angiv en kode i feltet Ny kode, som ikke eksisterer i referencedatabasen i forvejen.
d/ Hvis du ønsker koden oprettet med en anden kodetekst end den der bruges i den

relaterede database, så angiv den nye kodetekst i feltet Ny tekst.
e/ Klik på knappen Indsæt, hvorefter koden oprettes i den pågældende kodetabel i

referencedatabasen og vises i det venstre listevindue.
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Vinduet Relateret database
I dette kapitel finder du en detaljeret beskrivelse af funktionaliteten i specialvinduet
'R
Relateret database'.

Betingelser for åbning af vinduet
OBS! Når du kalder specialvinduet 'R
Relateret database' fra Datavask programmets
opstartsvindue skal du være opmærksom på, at du kun kan åbne specialvinduet når...
a) der er lavet et udtræk til kom_stamdata tabellen i den aktuelle database, og... b)
der er importeret data fra referencedatabasen (med basekoden REF) i udtræksvinduet,
og foretaget en sammenligning af de to databaser.

Kort om specialvinduets muligheder
Specialvinduet 'R
Relateret database' er et vindue for redigering af kodelisterne i en
relateret database.

Vinduet anvendes således typisk på 5. trin i en databasesammenlægningsproces, hvor
de anvendte koder i de relaterede databasers kodelister skal tilpasses kodesættene i
den ny-redigerede referencedatabase.

Arbejdet i de 2 listevinduer
I de 2 listevinduer nederst i specialvinduet vises koderne i en valgt kodetabel - til
venstre i den relaterede database og til højre i referencedatabasen, som der er
importeret data fra. (I rullelistefeltet Base over det venstre listevindue kan der kun
vælges basekoden for den opkoblede, relaterede database, og i rullelistefeltet Ref. over
højre listevindue kan der kun vælges basekoden for referencedatabasen.)
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I begge listevinduer vises hver enkelt kode med kode, navn og antal gange anvendt i
den pågældende database. Og samtidig vises det på koderne i det venstre listevindue,
når de konflikter med referencedatabasens kodesæt.
I det venstre listevindue med data fra
redigeres direkte i den valgte stamdata
knapperne Slet kode, Flyt/slet, Flyt og
ringer på basis af indholdet i felterne Gl.

den opkoblede, relaterede database, kan der
kodetabel i denne database. Dette gøres med
Indsæt. De sidste 3 knapper foretager ændkode, Gl. tekst, Ny kode og Ny tekst.

Samtidig kan konfliktende koder i den relaterede database accepteres når en kode har
samme betydning (men evt. et andet navn) i referencedatabasens kodesæt. Dette
gøres med knappen Kode OK. Og med knappen Tabel OK kan hele kodetabellen i den
relaterede database accepteres.
Alle vinduets knapper og felter samt konflikt-indikationen i det venstre listevindue er
beskrevet nærmere i kapitlet 'Knapper, felter og faciliteter fælles for vinduerne', og det
anbefaler vi dig at læse. Her vil vi se lidt mere på arbejdet i de 2 listevinduer.
Du kan klikke på og dermed markere en kodepost i begge i listevinduer, men i hvert
vindue kan kun en post være markeret ad gangen. Men den bagvedliggende funktionalitet er imidlertid lidt forskellig i de to listevinduer:
Højre listevindue - den relaterede database
Når du klikker på en kodepost i det højre listevindue vil data herfra automatisk tilføjes i
felterne Ny kode og Ny tekst. Samtidig vil programmet forsøge at finde den samme
kode i det venstre listevindue, og lykkes det vil koden automatisk blive markeret her,
og data fra den vil blive tilføjet i felterne Gl. kode og Gl. tekst. Og lykkes det ikke, vil
intet blive markeret i det venstre listevindue.
Så altså: Hver gang du markerer en post i det højre listevindue, flyttes markeringen til
den samme kode i det venstre listevindue, eller også forsvinder markeringen her.
Venstre listevindue - referencedatabasen
Når du klikker på en kodepost i det venstre listevindue vil data herfra automatisk
tilføjes i felterne Gl. kode og Gl. tekst. Men her sker der ingen ændring af kodemarkeringen i det højre listevindue.
Så altså: For at opnå fuld kontrol med de markerede poster i de to listevinduer samt
indholdet i felterne Gl. kode, Gl. tekst, Ny kode og Ny tekst, skal du altid starte med at
markere i det højre listevindue, og herefter evt. markere i det venstre listevindue.

Arbejdet med tilpasning af kodesættene
Som nævnt består arbejdet, der foretages her i vinduet, i at tilpasse kodesættene i den
relaterede database til kodesættene i den ny-redigerede referencedatabase. Og her er
det vigtigt at skabe fuldstændig overensstemmelse mellem kodelisterne i de to databaser, specielt når det drejer sig om de koder, der er anvendt i den relaterede database. For på denne måde sikres det, at de anvendte koder i den relaterede database
bevarer deres oprindelige betydning. Men det betyder samtidig at der ofte skal flyttes
en hel del rundt på koderne ved redigering af kodetabellerne i en relateret database.
Når du gennemgår de enkelte kodetabeller, koncentrerer du dig altså om koderne med
alvorlige konflikter - altså om dem som er anvendt (refereret) i den relaterede database, men som er defineret med en anden kodeangivelse eller et andet kodenavn end i
referencedatabasen. Er en konflikt blot udtryk for en navneforskel, idet betydningen af
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den pågældende kode er den samme i de to databaser, kan du dog nøjes med at
acceptere koden med Kode OK knappen.
Men når en anvendt kode i den relaterede database skal flyttes til den kodeangivelse,
som koden med den tilsvarende betydning har i referencedatabasen, besværliggøres
arbejdet ofte af, at der ligger en anden kode med denne kodeangivelse i tabellen. Så
arbejdet kan indbefatte en hel del rokader for at tilvejebringe spejlingen af koder fra
referencedatabasen. Så for at kunne holde styr på arbejdet foreslår vi at du bruger
følgende procedure:
1.

Flyt først alle alvorligt konfliktende koder i den relaterede database (- dvs. dem
som er anvendt og med ** foran koden). Hver kode flyttes på følgende måde...
a/ Markér koden i venstre listevindue...
b/ angiv samme kode med et x sat foran i feltet Ny kode...
c/ slet al tekst i feltet Ny tekst...
d/ og klik på knappen Flyt/slet (som opretter den nye kode, overflytter referen-

cerne hertil og sletter den gamle kode).
2.

Herefter vil der typisk stadig være en række mindre konfliktende koder tilbage
(- som altså ikke er anvendt, og derfor kun er angivet med -- foran koden), men
som ligger og optager pladsen for de kodedefinitioner, som skal oprettes i overensstemmelse med referencedatabasen.
Disse koder kan du gøre 3 ting med. Du kan enten... a) slette dem (da de ikke
bliver brugt), b) ignorere dem, og overskrive dem med de nye kodedefinitioner,
som du opretter under punkt 3, eller c) vælge også at flytte dem - enten på samme
måde som de alvorligt konfliktende koder, eller blot til et højt interval i kodenummereringen, så de ikke mere vil konflikte. Og du kan naturligvis også vælge en
kombination heraf, hvor du blot flytter nogle af koderne...
a/ Markér koden i venstre listevindue...
b/ angiv samme kode med et x sat foran i feltet Ny kode, eller et højt kode-

nummer indenfor et interval du har udvalgt...
c/ slet al tekst i feltet Ny tekst...
d/ og klik på knappen Flyt/slet.
3.

Nu har du skabt plads til at du kan etablere en kodenummerering, der tilsvarer den
der er i referencedatabasen. Det gør du ved at flytte de anvendte koder (og evt.
også de ikke anvendte), til de kodeangivelser der repræsenterer de enkelte koders
betydning i referencedatabasen. Koderne flyttes på følgende måde...
a/ Markér koden der skal flyttes i det venstre listevindue...
b/ markér referencedatabasens kode med samme betydning

i det højre
listevindue...
c/ hvis du vil bevare kodeteksten fra den relaterede database, så slet al tekst i
feltet Ny tekst (- ellers kopieres kodeteksten fra referencedatabasen)...
d/ og klik på knappen Flyt/slet.
Ved arbejdet med store kodetabeller kan du dog ofte nøjes med kun at flytte en del af
de anvendte koder, før du kan begynde at placere koderne rigtigt, så du ikke behøver
at flytte alle koder 2 gange. Det kan godt betale sig at være lidt strategisk.
Når du er færdig med at redigere en kodetabel, accepterer du tabellen ved at klikke på
Tabel OK knappen. Herved slettes de udtrukne data om tabellen fra kom_stamdata
tabellen.
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Vinduet Tabel referencer
I dette kapitel finder du en kort beskrivelse af funktionaliteten i specialvinduet 'T
Tabel
referencer'.

Specialvinduets muligheder og faciliteter
Vinduet 'T
Tabel referencer' er et vindue for afdækning af de referencer der er i
databasen på de enkelte kodetabellers koder, med visning af antal koder i kodetabellen, samlet antal referencer til koden, samt antal referencer til koden i de
forskellige driftsdatatabeller med angivelse af de anvendte registreringsfaner.

Øverst i vinduet vælges modul samt kodetabel herunder via rullelistefelter. Alle den
valgte kodetabels koder vises herefter i det store listevindue nederst i vinduet, og
antallet af koder i tabellen vises øverst til højre i vinduet.
Med radioknapperne i Koder rammen til højre i vinduet kan du vælge enten at se alle
koder eller kun at se de anvendte koder i det store listevindue. Og med radioknapperne i Sorter rammen kan du ændre sorteringen af koderne.
Når du markerer en kode i det store listevindue, vil referencer til denne kode vises i
det mindre listevindue ovenover (- hvis der altså er nogle referencer til koden). I dette
mindre listevindue kan du dels se fra hvilke driftsdatatabeller der refereres til koden,
dels se hvor mange referencer der er her, og dels se navnet på den registreringsfane
hvorpå referencerne er lavet.
OBS! Programmet skal gennemløbe mange tabeller for at udtrække de viste data.
Udtræk af data kan derfor godt tage noget tid - specielt på store databaser.
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Vinduet Kodetabeller
I dette kapitel
'K
Kodetabeller'.

finder
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Kort om specialvinduets muligheder
Specialvinduet 'K
Kodetabeller' er et vindue for redigering af den valgte databases kodetabeller, med visning af samme tabel i 2 listevinduer, og med visning af antal
referencer på hver enkelt kode.
Via dette vindue kan koder oprettes og slettes, og referencer kan flyttes fra en kode til
en anden.

Vinduet bruges til oprydning i de enkelte kodetabeller i en database, typisk enten ved
indledningen af kortlægningsprocessen (trin 1), eller i forbindelse med efterbehandling
af konverterede data (trin 7 i databasesammenlægningsprocessen), hvor de enkelte
kodetabeller gås igennem og checkes for evt. dublerede koder - dvs. flere koder med
(nogenlunde) samme betydning.
Og når der findes sådanne koder i en kodetabel, går selve oprydningen ud på at... a)
udvælge en af koderne, b) overflytte de andre koders referencer til den, og c) til sidst
slette de andre koder. Redigeringen foretages med knapperne Slet kode, Flyt/slet, Flyt
og Indsæt.
Specialvinduet giver mulighed for enten systematisk at gennemgå alle kodetabeller
under de forskellige moduler, eller kun at gennemgå bestemte kodetabeller, som man
ved der trænger til at blive ryddet op i.
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Brugen af de 2 listevinduer
I begge listevinduer vises hver enkelt kode med kode, navn og antal gange anvendt i
den opkoblede database, og i det venstre listevindue kan der redigeres direkte i den
valgte stamdata kodetabel. Dette gøres som nævnt med knapperne Slet kode,
Flyt/slet, Flyt og Indsæt. De sidste 3 knapper foretager ændringer på basis af indholdet
i felterne Gl. kode, Gl. tekst, Ny kode og Ny tekst.
Alle vinduets knapper og felter er imidlertid beskrevet nærmere i kapitlet 'Knapper,
felter og faciliteter fælles for vinduerne'. Så her vil vi blot beskæftige os lidt mere med
arbejdet i de 2 listevinduer.
Du kan klikke på og dermed markere en kodepost i begge i listevinduer, men i hvert
vindue kan kun én post være markeret ad gangen. Men den bagvedliggende funktionalitet er dog lidt forskellig i de to listevinduer:
Venstre listevindue
Når du klikker på en kodepost i det venstre listevindue vil data herfra automatisk
tilføjes i felterne Gl. kode og Gl. tekst. Samtidig vil programmet automatisk markere
den samme kode i det højre listevindue, og data fra denne kode vil blive tilføjet i
felterne Ny kode og Ny tekst.
Så altså: Hver gang du markerer en post i det venstre listevindue, flyttes markeringen
til den samme kode i det højre listevindue.
Højre listevindue
Når du klikker på en kodepost i det højre listevindue vil data herfra automatisk tilføjes i
felterne Ny kode og Ny tekst. Men der sker i denne forbindelse ingen ændring af
kodemarkeringen i det venstre listevindue.
Så altså: For at opnå fuld kontrol med de markerede poster i de to listevinduer samt
indholdet i felterne Gl. kode, Gl. tekst, Ny kode og Ny tekst, skal du altid starte med at
markere i det venstre listevindue, og herefter evt. markere i det højre listevindue.
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Vinduet Lokalitets-kopiering
I dette kapitel finder du en kort beskrivelse af funktionaliteten i vinduet 'L
Lokalitetskopiering'.

Specialvinduets muligheder og faciliteter
Vinduet 'L
Lokalitets-kopiering' er et vindue for redigering af data på lokaliteter, med
listevinduer for visning af data for 2 lokaliteter. I vinduet kan fastdefinerede blokke af
data fra en lokalitet enten slettes eller overflyttes til en anden lokalitet. En lokalitet
med alle dens underordnede data kan også slettes.

Øverst i vinduet vælger du i rullelistefeltet Lokalitetstype, hvilken type lokaliteter du vil
have oplistet i de to store listevinduer. Når du klikker på en lokalitetspost i disse to
listevinduer, vil listen skifte til referencevisning - dvs. til en visning af de driftsdata
tabeller, hvori der er registreret data for lokaliteten. Højreklikker du i et listevindue
med referencevisning, hopper vinduet tilbage til lokalitetsvisning.
Med de to knapper
og
ovenover listevinduerne kan du henholdsvis gå til forrige
eller næste lokalitet i listen - og det gælder også når listevinduet er i referencevisning.
Når en post er valgt i et listevindue, vises grunddata for lokaliteten i blokken af
nedtonede felter ovenover listevinduet. Og når begge listevinduer er i lokalitetsvisning,
kan du ændre sortering af lokaliteterne med radioknapperne i Sorter rammen til højre.
Knapper hvor handlingen udføres på lokaliteten, valgt i venstre listevindue
Slet ref.:

Denne knap virker kun når det venstre listevindue er i referencevisning.
Med knappen kan du slette de registrerede data i den markerede
driftsdatatabel.

Slet alt:

Med denne knap kan du slette alle data for den valgte lokalitet i det
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venstre listevindue. Funktionen sletter først underordnede data til før
lokaliteten slettes helt, men du får mulighed for at fortryde sletningen via
dialogvinduer.
Knap hvor data flyttes fra venstre til højre listevindue
Flyt ref.:

Med denne knap kan du flytte data fra lokaliteten valgt i det venstre listevindue til lokaliteten valgt i det højre listevindue. Funktionen flytter
imidlertid ikke hvad der er markeret, men derimod den fastdefinerede blok
af data, som er valgt med radioknapperne i Kopiér rammen ovenover
knappen. I forbindelse med flytningen får du også mulighed for at fortryde
via dialogvinduer.

Kopiér:

Med radioknapperne i Kopiér rammen bestemmer du hvilken fastdefineret
blok af data der skal flyttes med Flyt ref. knappen. Du har følgende valg:
Affald

- Kan kun anvendes på virksomheder og landbrug. Flytter alle affaldsdata

Tilsyn

- Kan kun anvendes på lokalitetstyper med tilsyn og sager. Flytter alle data

Ta n k

- Kan kun anvendes på lokalitetstyper med tankregistreringer. Flytter alle

fra den nederste lodrette fane i Virksomheds- og Landbrugsmodulet
fra de generelle faner for sager og tilsyn (inkl. håndhævelser)
data fra de generelle faner for olietanke, udskillere og sandfang
Prøver - Flytter alle referencer til boringer og prøver
Tidsreg - Kan kun anvendes på virksomheder og landbrug. Flytter al tid registreret
på lokaliteten fra modulet Tidsregistrering

Knapperne Fortryd
Fortryd, Annuller
Annuller, Anvend og Gem - Luk
Med knapperne Anvend og Gem - Luk gemmes alle ændringer foretaget i vinduet, og
sidstnævnte knap lukker også vinduet. Og med knapperne Fortryd og Annuller kan du
fortryde (og tilbageføre) alle ændringer foretaget i specialvinduet siden det blev åbnet
eller siden Anvend knappen sidst blev brugt - og også her lukker sidstnævnte knap
tillige vinduet.
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