
Az elsõ helyezi tárgyunkat a mozi vásznára. Erre ezután
a $haromszog-objektumon keresztül hivatkozhatunk.
Érdemes tisztázni, hogy a $valaki csak a formát képviseli.
Ebbõl számtalan egyedet helyezhetünk ki a mozivászonra,
amelyeknek mind saját objektumuk lesz, hogy külön-külön
lehessen õket módosítgatni. Egy ilyen egyed már az
SWFDisplayItem() osztályra tartozik. A következõ,
$haromszog->move(3000,3000) paranccsal kerül a
háromszög a munkaterület közepére. A move az elsõ eljárás,
amellyel az SWFDisplayItem() parancsai közül megismer-
kedhetünk. A példa kedvéért  szokásomtól eltérve viszony-
lagos elmozdulást adtam meg. Ennek a move() utasításnak
tehát létezik egy moveTo() testvére is. A formát természe-
tesen eleve olyan módon is rajzolhattuk volna, hogy a
közepe a 3000,3000 pontban legyen, de a saját 0,0 pontjának
kitüntetett szerepe van: ekörül forog ugyanis, ha egy kicsit
„megtekergetjük”.
A $mozi->nextFrame() kiadása akkor szükséges, amikor
a képkockát befejeztük, azaz minden a helyén van. Mivel
egyetlen kockánk készült el, véglegesíthetjük. Igaz, nem lesz
több képkocka, „de úgy szép, ha kerek”, és így biztos nem
adódik vele gond.

Csapó!
Az animációt kockáról kockára lépegetve kell megterveznünk.
Amennyiben valami a mozivászonra került, azt ugyanabban az
állapotában a következõ kocka is tartalmazza. Csupán új elem
szerepeltetésekor kerül sor újra az SWFMovie()->add()
eljárás alkalmazására. Amennyiben valamit ki kell venni,
az SWFMovie()->remove(a tÆrgy azonos t ja)
parancsot kell kiadnunk.
Írásomat egy teljes animáció bemutatásával zárom, amely a
3. listában látható példa továbbfejlesztésével készült. Forgatást
is alkalmazok benne, amit az SWFDisplayItem()->rotate()
parancsával tudok megtenni. A forgatási szög fokban értendõ,
és erre a feladatra a rotateTo() is használható. A pozitív
forgatási irány az óramutató járásának megfelelõ. A program-
ban sok a véletlenszerû elem. Egyrészt a kirakott húsz három-
szög sem mind a 3000,3000 ponton csücsül, hanem véletlen-
szerûen vannak szétszórva. A háromszögek objektumai a
$hszog tömbbe kerülnek. Egy másik tömbbe helyezem a
háromszögek forgási sebességét, amelynek neve $hszogforg.
Szintén véletlenszerû adatokról van szó, értékük pozitív és
negatív egyaránt lehet. Emellett a tárgyak kiinduló elfõrdulását
is megadom, hogy induláskor se merevedjenek vigyázzállásba.
Hab a tortán, hogy mindet torzítottam is, amire az
SWFDisplayItem()->scale() eljárása ad lehetõséget.
X és Y irányban a nagyítási arányt külön kell megadni.
A scale() használatával a jelenlegi mérethez képest történõ
nagyítás arányáról van szó. Amennyiben az eredetihez akarjuk
viszonyítani, a scaleTo() is rendelkezésre áll.
A következõ ciklus hivatott a százképkockás mozit legyártani.
Minden kockán belül a háromszögeket egyesével meg kell
forgatni a hozzá tartozó forgási sebesség szerint. Ha mind
a húszat megmozgattuk, jöhet a következõ kocka. Amint az
összes kocka elkészült, jöhet a film bemutatása. A programot
úgy írtam meg, hogy könnyedén lehessen játszadozni a leját-
szási sebességgel, valamint a háromszögek számával és a mozi
hosszával. A MING még számos haszonnal bír, ezeknek sajnos
most nem jutott hely, de a PHP-kézikönyv MING-re vonatkozó
részének értõ olvasgatása már nem fog gondot okozni. 
Kellemes ünnepeket, és jó MING-elést!
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Szaktekintély

Heilig (Cece) Szabolcs
(cece@mail.uti.hu) Veszprémben él,
huszonhat éves fejjel már hatszoros nagy-
bácsi. Több cégnek dolgozik PHP-progra-
mozóként, de PHP-távoktatást is végez.
Linuxot elõször 1994-ben látott, kezdõ per-

les szárnypróbálgatásai után 1997-ben szeretett bele a 
PHP-be. Szabadidejében hajlamos kerékpárra pattanni,
vagy baráti társaságban szerepjátékokkal foglalatoskodni.

4. kép Ez lesz a vége…

Kapcsolódó címek
A PHP-kézikönyv MING-része � http://www.php.net/ming
A MING hivatalos oldala � http://www.opaque.net/ming 
A Flash formátumának birtoklója, a Macromedia oldala
� http://www.macromedia.com
Minden, ami a Flash formátumáról tudható
� http://openswf.org

5. lista A random.inc a véletlenszám-elõállításhoz
<?php
function randomint($max) {

static $startseed = 0 ;
if (!$startseed) {

$startseed = 
�(double)microtime()*getrandmax() ;

srand($startseed) ;
}
return (rand()%$max)+1 ;

}

?>>
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nélkül vihetõk át egyik
adatbázis-kezelõrõl a
másikra. A valóságban
természetesen kicsit bonyolultabb a dolog.
Például az Enhydra PostgreSQL-támogatása nem éppen
lenyûgözõ, ugyanis figyelmen kívül hagyja a SERIAL
adattípust (ez valójában egy számláló, más néven szekvencia),
és nem kezeli a hivatkozásiépség-megkötéseket (referential in-
tegrity constrations), így például az idegen kulcsokat sem. Min-
denesetre a cél becsülendõ, és örömmel látnám, ha az Enhydra
4.x már kezelné ezt a gondot. Idõvel a DODS várhatóan egyre
több különféle adatbázist lesz képes kezelni, illetve a megfelelõ
lekérdezést az egyes SQL-nyelvjárásokhoz elkészíteni.

Az XMLC-dokumentum elkészítése
Hogy a mûködésükkel megismerkedhessünk, készítsünk az
Enhydrával és a DODS-sal egyszerû adatbázis-, illetve webal-
kalmazás-együttest. Példáimban a PostgreSQL-t fogom hasz-
nálni, két okból kifolyólag is. Egyrészt, mert kitûnõ nyílt
forrású adatbázis-kezelõ, másrészt mert DODS támogatja.
Példánk, akárcsak a múlt hónapban, egy egyszerû webnapló
lesz (más néven blog, egy olyan napló, amely az adatbázis
bejegyzéseit fordított idõrendben mutatja be). Egy ilyen
program megírása nem különösképpen bonyolult, viszont
annál inkább vonzó a DODS és az Enhydra kipróbálásaként.
Az elsõ megállónk az Enhydra Appwizard lesz, amely elkészíti
az alkalmazásunkhoz szükséges vázlatokat és könyvtárakat.
Az Appwizard a $ENHYDRA/bin könyvtárban található, ahol
az ENHYDRA az Enhydra telepítéskönyvtárának megfelelõ
környezeti változó. (Amikor RPM-csomagokból a saját 
RedHat-gépemhez telepítettem CD-rõl, az ENHYDRA értéke
/usr/local/lutrys-enhydra3.5.2 volt.)
Az elsõ appwizard képernyõn a hagyományos webalkalma-
zás és az Enhydra szuperservlet között választhattam, az
utóbbi mellett döntöttem. A következõ képen a HTML projekt-
re voksoltam (a vezeték nélküli WML projekt helyett), majd a
projektet elneveztem „blog”-nak és behelyeztem az il.co.lerner

csomagosztályba. Elfogadtam az Enhydra-alkalmazásokhoz
rendelt, alapértelmezett ~/enhydraApps/ alkalmazás saját
könyvtárát. A forráskódomhoz nem szándékoztam szerzõi jogi
üzenetet rendelni, így végezetül a Finish-re kattintottam, amely
a ~/enhydraApps/ könyvtárban 18 új állományt hozott létre.
Most, hogy elkészítettük az alkalmazás vázát, módosíthatjuk
az Enhydrával érkezõ alapértelmezett üdvözlõ (Welcome) ol-
dalt. Ezt két lépésben kell megtennünk: elõször a Welcome.html

HTML-fájlt kell megváltoztatnunk, amely az én gépemen a
~/enhydraApps/blog/src/il/co/lerner/presentation/Welcome.html

helyen található.
Érdemes odafigyelni rá, mivel ez a fájl nem csak alap-HTML,
hanem az XMLC által feldolgozandó további tagokat is tartal-
maz (lásd Linuxvilág 2001. október, 67. oldal). Amint az
1. listában látható, úgy fogjuk megváltoztatni, hogy az eredeti
egyszerû oldal helyett blogunk legfrissebb adatait jelenítse

ivel az adatok tárolását, lekérdezését egyszerûvé,
rugalmassá és biztonságossá teszik, a legtöbb
komoly webalkalmazás gerincét a relációs adatbá-

zisok alkotják. Ez a felállás többnyire egészen addig tökéletesen
mûködik, amíg a fejlesztõk olyan objektumokkal nem kezde-
nek el dolgozni, amelyek teljesen más szemléletmódot köve-
telnek. Vajon lehetõség van-e arra, hogy áthidaljuk az objek-
tumközpontú és relációs világok közti szakadékot?
Valójában számos olyan módszer létezik, amellyel a relációs
modellt objektumokká és eljárásokká formálhatjuk, és a leg-
több programozó már rég tervezett magának egy ilyen rend-
szert. Ahogyan a múlt hónapban láthattuk, a Perl-programozók
egy kis segítséget kaphatnak az Alzabo modultól – lehetõséget
ad nekik, hogy megtervezzék a táblákat, elérésükhöz pedig
eljárásalapú csatolófelületet nyújt.
Ebben a hónapban a DODS-ra (Data Object Design Studio,
azaz adatobjektum tervezõstúdió) vetünk egy pillantást, amely
szellemében az Alzabóra hasonlít, ezt azonban Java-felhaszná-
lóknak szánták. A DODS az Enhydra központi eleme, amely-
nek hamarosan megjelenõ változata (Enhydra Enterprise)
várhatóan az elsõ olyan nyílt forrású alkalmazáskiszolgáló lesz,
amely támogatja a J2EE-t (Java 2, Enterprise Edition).
Jelenleg az Enhydra Enterprise még kipróbálás alatt áll, és bár
úgy tûnik, a DODS-támogatás sokat fejlõdött az utolsó változat
óta, David Young a Lutris Enhydra-prófétája szerint az Enhydra
3.x DODS-változata azért üzembiztosabb. Hogy a dolgokat
könnyen kipróbálhassam, a Lutris küldött nekem egy EAS
(Enhydra Applicattion Service) példányt, amely az Enhydra
bõvített, kereskedelmi változata.
Nem vagyok benne teljesen biztos, mi a különbség az EAS
és a nyílt forrású Enhydra-kiszolgáló között. Az Enhydra.org

azt írja, hogy az EAS az Enhydrán alapul, de az EAS és egy
Enhydra-példány vásárlása közötti különbség nem teljesen
nyilvánvaló. Azt fogom feltételezni, hogy az általam telepített
EAS nagyjából azonos a 3.1-változattal, bár meglehet, hogy ez
nem teljesen pontos feltételezés.

A DODS áttekintése
A DODS-nak, akárcsak a múlt hónapban megismert Alzabo-
rendszernek, kettõs célja van: magas szintû felületet nyújt adat-
bázisok tervezéséhez, illetve eljárás- és objektumkészletet nyújt,
amellyel azután az adatbázis elérhetõ. Míg az Alzabo kiszolgáló-
oldali, a DODS ügyféloldali Javában íródott alkalmazás, amely-
lyel adatbázisainkat építhetjük fel, illetve szerkeszthetjük.
A DODS elsõdleges célja, hogy párhuzamosan készítsen SQL-
meghatározásokat és Java-osztályokat, amelyek ugyanazt az
adatbázist írják le. Ezután adatbázisba tölthetjük az SQL-meg-
határozásokat, a Java-osztályokkal pedig elérhetjük õket.
Ezenkívül a DODS többfajta adatbázissal való munkára is fel
lett készítve. Jelenleg PostgreSQL-, MySQL-, Sybase- és Oracle-
rendszerekkel mûködik, de ez a kör a jövõben valószínûleg
tovább bõvül. Mivel a tényleges SQL-lekérdezések egy
objektum-középrétegben íródtak, az Enhydra-programok átírás
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Modellezés DODS segítségével
Az Enhydra-kiszolgáló részeként a DODS az objektumok 
és a relációs adatbázisok között próbál kapcsolatot teremteni.
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meg. Az XMLC és a hagyományos HTML-oldal közötti egyet-
len különbség az, hogy a módosítani kívánt részeket id tulaj-
donsággal felruházott <span> tagok közé helyezzük. Például

<p><b><span id="date">Date</span></b></p>
<p><span id="text">Text</span></p>

amennyiben ezt a fájlt most egyszerûen csak megjelenítjük
a böngészõben, a Date és Text szavakat fogjuk látni. A felhasz-
nálók azonban nem fogják ezt az oldalt közvetlenül elérni.
Az XMLC ugyanis Java-osztállyá fogja õket fordítani. Ezután
a WelcomePresentation osztályt használhatjuk a dokumentum
egy példányának elõállítására, miközben a text és a date mezõk
értékét önmûködõen létrehozott eljárásokkal állíthatjuk be.

A DODS használata
A WelcomePresentation a date és text mezõkbe szánt adatot a relá-
ciós adatbázistáblából kérdezi le. Mielõtt folytatnánk, készítenünk
kell tehát egy táblát, és be kell népesítenünk néhány adattal.
Ez az a pont, ahol a DODS belép a képbe. A $ENHYDRA/bin/

dods helyen található dods program szintén ügyféloldali,
grafikus, Javában írt alkalmazás. Amennyiben a DODS-sal
dolgozunk, soha ne feledjük, hogy olyan alkalmazást
használunk, amely két különbözõ szemléletmódot köt össze,
így a kifejezésmódja néha bizony furcsának tûnhet.
A DODS egy csomag készítésével indul, amely majd az álta-
lunk készített összes tábla és tulajdonság tárolására szolgál.
Amint azt a kezdeti DODS-képernyõn is láthatjuk, e csomag
neve alapértelmezés szerint root. Ezt én blog-ra változtattam,
rákattintottam a root mappára, majd az Edit menübõl a
Package pontot választottam.
Az adattáblát (BlogEntries) két tulajdonsággal hozzuk létre:
date (dátum), és text, amelyek egyébként megegyeznek
a Welcome.html változatunkban használt id tagokkal. Elsõ
lépésként az Insert menüponttal egy új táblát adunk hozzá
a BlogEntrieshez: kiválasztjuk a data object pontot és a
BlogEntries nevet adjuk neki.
Ezután a táblánkhoz két mezõt (date és text) kell adnunk.
Ehhez a DODS-ablak bal felsõ sarkában kattintsunk a
BlogEntries szóra és az Insert menüpont használatával szúrjuk
be a két új tulajdonságot. Mindkét tulajdonságunk varchar

típusú lesz – jelölvén, hogy szöveget szeretnénk bennük
tárolni. Bár a mi esetünkben ez tökéletesen megfelel, kár, hogy
DODS a PostgreSQL TIMESTAMP adattípusát nem kezeli, ez
ugyanis ügyes és kifinomult idõ- és dátumadat-kezelést tesz
lehetõvé. Így a dátumokat szöveges formában fogjuk tárolni,
tudván, hogy az ORDER BY segítségével sorrendben kaphatjuk
õket vissza – és nekünk ennyi elég is.
Mivel web-, illetve adatbázis-alkalmazásunkkal a lehetõ legna-
gyobb sebességet szeretnénk elérni, és mivel lényegesen keve-
sebbszer fogunk szöveget beszúrni, mint lekérdezni, közöljük
a DODS-sal, hogy mindkét mezõnket tegye indexelhetõvé és
lekérdezhetõvé. Az elsõ az SQL-meghatározást fogja módosí-
tani azáltal, hogy indexet készít a mezõkhöz. A második egy
további eljárást készít, amivel az oszlopban tárolt adatokhoz
férhetünk hozzá.
Végül az adatbázismenübõl kiválasztjuk a PostgreSQL-t. 
Ezáltal a DODS kifejezetten PostgreSQL-stílusú SQL-t készít.
Most, hogy táblánkat elkészítettük a DODS-sal, nincs más
hátra, minthogy (a File, Save as menüpont segítségével XML-
formátumú DOML formában) mentsük, amely leírja a
táblánkat, és mind a Java, mind az SQL elkészítéséhez felhasz-
nálható. Mentsük a DOML-fájlt a projektcsomag forráskönyv-

tárába; az én esetemben ez a blog/src/il/co/lerner könyvtárat
jelenti. Ha DOML-fájlunk elkészült (lásd a 2. listát), SQL- és
Java-parancsokká alakíthatjuk át a File menü Build all paran-
csával. E választás eredményeképpen számos fájl keletkezik
az adatkönyvtárban, ezért amikor válaszolnunk kell, hogy
a fájlokat hova szeretnénk telepíteni, válasszuk azt az adat-
könyvtárat, ahová a blog.doml fájlt helyeztük. Egy ablak fog
megjelenni, amely tájékoztat bennünket, hogy a DODS mit
is csinál éppen. Ha minden simán ment, a DODS-ból akár ki
is léphetünk.

Az adatbázis elkészítése
A DODS build all parancsának futtatása a DOML-fájlt jó
néhány új fájlra bontotta szét az adatkönyvtárban. A könyvtár
immár nemcsak egy (korábban üres) Makefile-t tartalmaz,
hanem egy blog alkönyvtárat is, amely a következõ négy
Javaosztályt tartalmazza: BlogEntriesBO, amely az Enhydra
megjelenítést végzõ bemutató objektumához hasonlít;
BlogEntriesDataStruct, amely tulajdonképpen táblánk
adatait tárolja; BlogEntriesDOI amely a BlogEntriesDO
objektumhoz tartozó csatolófelület; végül a
BlogEntriesQuery, amely lehetõvé teszi, hogy az elõzõleg
lekérdezhetõnek megjelölt mezõket lekérdezzük.
Az elkészült Java-forráskódon túl néhány olyan fájlt is találunk
itt, amely SQL-utasításokat tartalmaz. Nevezetesen rálelhetünk
egy create_tables.sql fájlra, amelynek segítségével az adatbázi-
sunkat hozhatjuk létre.
Mindehhez a CREATEDB parancsot fogjuk használni, amelyet
általában valamilyen erre jogosult felhasználó hajt végre Unix-
héjprogramból (ami nem feltétlenül a rendszergazdát jelenti;
nézzük végig a PostgreSQL leírását, hogy megtudjuk, mikép-
pen készítsünk PostgreSQL-felügyelõket).
Kiadhatjuk a következõ parancsot:

CREATEDB blog

Ezekután az adatbázisnak interaktív módon küldhetünk lekér-
dezéseket a következõ paranccsal:

psql blog

Ha tábláinkat az önmûködõen létrehozott DODS parancsfájl
segítségével szeretnénk létrehozni, a psql \i parancsát kell
használnunk:

\i 
�/home/reuven/enhydraApps/blog/src/il/co/
�lerner/data/create_tables.sql

Láthatunk néhány CREATE üzenetet, majd végül ismét 
a psql parancssora jelentkezik be. A \d parancs használa-
tával kideríthetjük, hogy a DODS nem készítette el a
BlogEntries táblát. Ehelyett két másik táblát hozott létre,
az egyiket objectid, a másik (elsõdleges) táblát pedig
newdbtable néven. Az objectid tábla a PostgreSQL
sequence függvényeit hivatott helyettesíteni, jól szemléltetve
az ilyesfajta általános eszközök korlátjait. A tábla egy next

oszloppal rendelkezik, amely megmutatja, milyen azonosító
lesz a következõ. Ennek megfelelõen az adatokat a
newdbtable táblába szúrjuk be, ilyenkor az objectid táblát
mindig egy-egy sorral bõvítjük.
Adjunk is mindjárt néhány elemet a táblákhoz, hogy legyen
mit lekérdezni:
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INSERT INTO newdbtable (entrydate, text,
�objectid, objectversion) 
�VALUES (NOW(),’First blog entry’, 1, 1);
INSERT INTO objectid ( next ) VALUES (’2’);

INSERT INTO newdbtable (entrydate, text,
�objectid, objectversion) 
�VALUES (NOW(),’Second blog entry’, 2, 1);
INSERT INTO objectid ( next ) VALUES (’3’);

Most, hogy már van két blogbejegyzésünk, ki is léphetünk a
psql-bõl (\q), és elkezdhetjük módosítani a Java-osztályokat.
Rakjuk össze mindezt!
A varázslás nagy része a WelcomePresentation.java fájlban
zajlik. Itt fog elkészülni a Welcome.html és az adatbázisobjek-
tumok egy-egy példánya, majd a lekérdezések eredményének
megszerzése után a HTML-fájl itt töltõdik fel az adatokkal.
Miután a 3. listának (24. CD Magazin/DODS könyvtár) megfele-
lõen módosítottuk a WelcomePresentation.java fájlt,  futtassuk
le a make-et a projekt sajátkönyvtárából. Az Enhydra lefordítja a
Java-osztályainkat, ellenõrzi, hogy minden szükséges a helyén
van-e, és futásra kész állapotba hozza az alkalmazásunkat.
Figyeljük meg, hogy a 3. listában módosítanunk kellett a run
eljárást, hogy két új kivételt adjon vissza: a
NonUniqueQueryException-t és DataObjectException-t.
Ezeket az általunk létrehozott különféle adatobjektumok
hozzák létre, és mivel ezeket a kivételeket nem szándéko-
zunk elfogni, a hívónak jeleznünk kell, hogy lehet, hogy
kivételt vált ki.
A 3. lista a DODS-eljárásokat használó SQL-lekérdezéseket az
Enhydra QueryBuilder segítségével hozta létre. Elsõ lépésként
elkészítjük az egyik önmûködõen létrejövõ osztály, a
BlogEntriesQuery egy példányát:

BlogEntriesQuery blogq = new
BlogEntriesQuery();

A jelen pillanatig az összes sort le szeretnénk kérdezni,
fordított idõrendben:

blogq.setQueryEntrydate("NOW()",
�QueryBuilder("LESS_THAN");

blogq.addOrderByEntrydate(false);

Olyan eljárások is léteznek, amelyekkel a WHERE kifejezést is a
lekérdezésünkhöz szúrhatjuk, így már meglehetõsen összetett
lekérdezéseket alkothatunk.
Végül az egyezõ sorok halmazát kapjuk vissza, amelyek mindegyi-
ke egy-egy BlogEntriesDO objektum formájában jelenik meg:

BlogEntriesDO[] blogEntries =
�blogq.getDOArray();

Mivel csak a legfrissebb adatot szeretnénk megjeleníteni, a
tömbnek egyszerûen az elsõ elemét vesszük. A szöveget az
XMLC által létrehozott „welcome” objektum eljárásának
segítségével illesztjük a dokumentumunkba:

Welcome.setTextDate(blogEntries[0].getEntrydate());
Welcome.setTextText(blogEntries[0].getText());

Ha a módosítással készen vagyunk, futtassuk le a make-et a
projekt legfelsõbb szintû könyvtárából. Ha Java programunk-
ban bármilyen hibát találunk, ahányszor csak akarjuk, kijavít-
hatjuk, majd újrafuttathatjuk a make-et.
Elméletileg – a kimeneti könyvtárba lépve és a ./start
parancsot futtatva – most már elindíthatjuk a programot. Ha
valóban megtesszük, láthatjuk, hogy próbálkozásunk kudarcot
vall, mivel az alkalmazás még nem tudja, hol keresse a
PostgreSQL .JAR fájlt. Az is hasznos, ha az elsõ használatkor
az Enhydrát (illetve bármilyen más alkalmazást) teljes körû
hibakeresési kimenettel indítjuk, hiszen így az esetleges hibá-
kat sokkal gyorsabban fel tudjuk deríteni és ki tudjuk javítani.
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Kovácsmûhely

1. lista A Welcome.html XMLC-bemeneti fájl, 
amit a Weblog megjelenítéséhez fogunk használni

<html>
<head>

<title>Weblog</title>
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF">

<H1>Weblog</H1>

<P>Welcome to our Weblog!  Here is the
�latest entry:</P>

<p><b>
<span id="date">Date</span>
</b></p><p><span id="text">Text</span></p>

</body>
</html>

2. lista  A blog.doml, a DODS által önmûködõen készített fájl
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<doml>

<database database="PostgreSQL" 
�legal_values="Standard,InstantDB,Oracle,
�Informix,Msql,Sybase, PostgreSQL">
<package id="blog">

<table id="blog.BlogEntries"
�dbTableName="NewDBTable">
<column id="entrydate" 

�isIndex="true"
�usedForQuery="true">
<type dbType="VARCHAR"

�javaType="String"/>
</column>
<column id="text" isIndex="true"
�usedForQuery="true">
<type dbType="VARCHAR"

�javaType="String"/>
</column>

</table>
</package>

</database>
</doml>

© K
isk

apu
 Kf

t. M
ind

en 
jog

 fe
nnt

art
va


