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Kommunikasjon til Microsoft SQL server

Kom i gang
1. Introduksjon
Nexto XPress-serien fra Beijer Electronics inkluderer et bibliotek (LibSQLClient) for
toveis kommunikasjon med databasen ‘Microsoft SQL Server’. I kommunikasjonen
benyttes et utvalg av kommandoer fra ‘structured query language’ (SQL).
Databasen må støtte versjon 4.2 av protokollen ‘Tabular Data Stream’ (TDS), ellers
kreves det ikke noe ekstra software (proxy).
Følgende SQL kommandoer er støttet:
•
•
•
•

SELECT
INSERT INTO
UPDATE
DELETE FROM

Koden kan enkelt tilpasses større PLS system i Nexto serien. Det er også tilsvarende
enkelt å konvertere fra andre Codesys baserte PLS systemer til Nexto XPress.
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2. Legg til SQL kommunikasjon i ditt prosjekt
Start BCS Tools og åpne prosjektet der du vil legge til SQL kommunikasjon. I mitt
eksempel bruker jeg ‘HelloWorld’ prosjektet fra det grunnleggende kom i gangdokumentet (KIN00100).
SQL funksjonaliteten ligger i biblioteket ‘LibSQLClient’. Legg til dette biblioteket via
‘Add Library’ i ‘Library Manager’. Her finnes en funksjonsblokk, ‘MSSQL_CLIENT’
og tilhørende objekt struktur. Det er denne funksjonsblokken som etablerer
kommunikasjonen mot SQL Server. Serveren kan være installert på en server
eksternt, i sky eller lokal på PC.
I mitt eksempel har jeg lagt ‘MSSQL_CLIENT’, tilhørende objekt struktur og
innstillinger i ‘UserPrg’. Her kjøres en ‘SELECT’ kommando for å lese noen rader fra
en SQL Server som kjører på min PC. Se appendix A, B og C for eksempler på
‘INSERT’, ‘DELETE’ og ‘UPDATE’ kommandotypene.
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SQL klienten kontrolleres av fire objekter. Jeg har kun konfigurert det som er helt
nødvendig. I manualen for SQL klienten (LibSQLClient) finnes en komplett liste over
alle muligheter.

‘DB_LOGIN_PARAMS’:
Inneholder alle parametre som er nødvendig for å koble seg til databasen. I mitt
eksempel er variabel ‘DB_LOGIN_PARAM’ definert mot dette objektet.
DB_LOGIN_PARAM.sServer := '10.0.11.81';

// IP-Adresse eller navn på database server

DB_LOGIN_PARAM.uiTcpPort := 1433;

// TCP port brukt i kommunikasjon mot server

DB_LOGIN_PARAM.sUser := 'Nexto';

// Brukernavn for innlogging

DB_LOGIN_PARAM.sPassword := 'nexto';

// Passord for innlogging

DB_LOGIN_PARAM.sDatabaseName := 'NextoDB';

// Databasenavn for innlogging

DB_LOGIN_PARAM.uiTimeout := 1;

// Tid for at kommando skal bli ferdig utført

‘SQL_COMMAND’:
Tekstvariabel (maks 255 tegn) for å spesifisere SQL kommando. I mitt eksempel er
variabel ‘SQL_CMD’ definert mot dette objektet.
SQL_CMD := 'select * from [NextoDB].[dbo].[NextoTable] where id>0 order by id desc';

‘QUERY_DATA’:
Peker til en datastruktur hvor resultatet av SQL kommando ‘Select’ blir lagret. I mitt
eksempel er variabel ‘QD’ definert mot dette objektet.
QD. uiColumnCount:

Antall kolonner som returneres fra SQL Server

QD. uiRowCount:

Antall rader som returneres fra SQL Server

QD. aiTColumnTypes:

Array som inneholder datatypen på de returnerte kolonnene

QD. asColumnName:

Array som inneholder navnet på de returnerte kolonnene

QD. asTableQuery:

Array som holder verdiene for de returnerte radene

NB! En ‘Select’ kommando kan returnere store mengder data. Du bør designe
‘Select’ kommandoen slik at den kun returnerer de data det er behov for. Det
finnes i tillegg fire parametere med maksimalverdier som kan justeres.
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I mitt eksempel har jeg justert dem som følger:

‘STATUS’:
Objekt med status som settes til en verdi (konstant) når SQL kommando er ferdig
utført. I mitt eksempel er variabel ‘ErrorType’ definert mot dette objektet. Følgende
konstanter er definert.
MSSQL_NO_ERROR:
MSSQL_DATABASE_ERROR:
MSSQL_SYNTAX_ERROR:
MSSQL_MISSING_QUERY_DATA:
MSSQL_INVALID_USERDATA_ERROR:
MSSQL_UNREACHABLE_SERVER_ERROR:
MSSQL_NOT_SUPPORTED_COMMAND:
MSSQL_PARAMETERS_ERROR:

Kommando utført uten feil
Database ‘sDataBaseName’ finnes ikke
Syntax feil i SQL kommando
‘QUERY_DATA’ variabel ikke definert
Brukernavn eller passord feil
SQL Server kan ikke nåes (nettverk, brannvegg etc..)
SQL kommando er ikke gyldig
SQL parametre eller timeout utenfor gyldig område

I tillegg finnes statusflagg for interne feil, som minneforbruk etc. I manualen for SQL
klienten (LibSQLClient) finnes en komplett liste over disse.

Det er mulig å kjøre flere instanser av ‘MSSQL_CLIENT’ samtidig, men det er viktig
å vurdere minneforbruket. Hver instans krever 1468 bytes og i tillegg kommer
‘QUERY_DATA’ strukturen for å ta imot resultatet ved ‘SELECT’ kommandoer.
Husk på at ved ‘INSERT’, ‘UPDATE’ og ‘DELETE’ kommandoer kreves ikke
‘QUERY_DATA’ objektet. Det bør derfor ikke defineres i disse tilfellene for å spare
minne.
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3. Test av SQL klienten
For å teste mitt eksempel bruker jeg en lokal installasjon av ‘SQL Server 2019 Express
Edition’. Programmet kan lastes ned fra Microsoft og installeres med standard
parametre. Installer også ‘Microsoft SQL Server Managment Studio’ (SSMS) for
administrasjon av SQL Serveren.
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Start SSMS og opprett en Nexto bruker og en Nexto Database. Det er denne
databasen vi skal koble oss til fra Nexto pls.

Opprett bruker ‘Nexto’ med passord ‘nexto’:

SSMS programmet startes
som standard opp med
din Windows bruker.

Opprett database ‘NextoDB’ og legg til database eier ‘Nexto’:
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Opprett tabell ‘NextoTable’ med kolonnenavn og data typer som vist. Høyreklikk på
‘id’ og velg denne kolonnen som indeks nøkkel (Primary Key).

Fyll inn noe data i tabellen som vi senere skal lese fra Nexto pls.

Tabellen blir opprettet ned
standardnavn ‘table1 ‘, men du blir
spurt om tabell navn når du lagrer.
Høyreklikk på ‘tables’ og velge
‘refresh’ for å oppdatere skjermbilde.

Fyll inn noen verdier i tabellen som vi senere skal lese inn fra Nexto pls.
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Sjekk at autentisering i SQL serveren er satt til ‘SQL Server and Windows
Authentication mode’. Hvis ikke vil ikke Nexto pls få tilgang til serveren. Høyreklikk
på servernavnet og velg ‘properties’.

Sjekk at serveren lytter på og aksepterer tilkoblinger via ethernetporten Dette
konfigureres i programmet ‘SQL Server Configuration Manager’. Som du finner i
programgruppa til SQL serveren.

9

www.beijer.no

Kom i gang
Under ‘SQL Server Network Configuration’, sjekk at TCP/IP er enablet. Legg inn
port 1433 og fjern eventuell konfigurering på ‘TCP Dynamic Ports’.

Husk å restarte SQL Server
(eventuelt reboote PC) slik
at endringene blir aktive.
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Da er vår test database konfigurert og vi kan laste ned og starte Nexto pls prosjektet.
Vi trigger ‘Select’ funksjonen med ‘bExecSelect’ og ser at vi får data returnert fra SQL
Serveren i QD (Query Data) strukturen.
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Appendix A – Insert
‘INSERT’ kommandoen trenger ikke ‘QUERY_DATA’ objektet. Det bør derfor ikke
defineres for å spare minne.
Eksempelet nedenfor trigges med ‘bExecInsert’ og legger til en ny rad i ‘NextoTable’
med følgende kommando.
insert into [NextoDB].[dbo].[NextoTable] (id, Navn, Alder) values (4, 'Elg', 54);

NB! Der hvor '-tegnet skal benyttes før og etter tekst må prefix $ benyttes ($'Text$').
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Appendix B – Delete
‘DELETE’ kommandoen trenger ikke ‘QUERY_DATA’ objektet. Det bør derfor ikke
defineres for å spare minne.
Eksempelet nedenfor trigges med ‘bExecDelete’ og sletter raden i ‘NextoTable’ hvor
‘id’ = 4.
delete from [NextoDB].[dbo].[NextoTable] where id = 4;
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Appendix C – Update
‘UPDATE’ kommandoen trenger ikke ‘QUERY_DATA’ objektet. Det bør derfor ikke
defineres for å spare minne.
Eksempelet nedenfor trigges med ‘bExecUpdate’ og oppdaterer ‘Alder’ til 55 på
raden hvor ‘id’ = 4 i ‘NextoTable’.
update [NextoDB].[dbo].[NextoTable] set Alder = 55 where id = 4;
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