
Tips og triks når du bruker stORM 
 
Hjelpemeny 
Hjelpemenyen (Hjelp -> Index) gir en grei innføring i stORM og funksjonalitet. 
 
 
Legge/endre tekst i et objekt 
Høyreklikk i objektet du vil skrive i, enten det gjelder navn på roller, begreper 
eller referanser. 
 
 
Flytte objekter 
Venstreklikk på objektet slik at det blir grått. Hold deretter venstre musetast inne 
og flytt objektet dit du ønsker. Flere objekter kan velges med Shift + venstre 
musetast på påfølgende objekter. Evt. dra musa rundt objektene du vil velge. 
 
 
Flere samtidige vinduer 
Når man jobber med større modeller med mange ark, kan det være 
hensiktsmessig å kunne se og editere flere ark samtidig. I stORM kan man få til 
dette ved å åpne et nytt vindu: Window -> New Window i menyen.  
 
 
Omgjøre LOT til NOLOT eller omvendt 
Har man en LOT eller NOLOT i modellen man i ettertid ser burde vært et objekt 
av den andre typen, kan man enkelt gjøre om dette:  
 

1. Velg objektet ved å klikke på det 
2. Velg Edit -> Change Object Type i menyen 

 
 
Angi datatype for en referanse (LOT) 
Når datamodellen skal realiseres, er det viktig at attributter i det endelige 
databaseskjemaet får riktig datatype. Datatyper angis i stORM ved å dobbelt-
klikke på referansen (LOTen) og velge ønsket type i vinduet som dukker opp. For 
Character må man også angi lengde for typen. 
 
 
Undertrykke referansetabeller 
I stORM kan man angi at man undertrykker referansetabeller på følgende måte: 
 

1. Dobbeltklikke på begrepet (NOLOT) man ønsker å undertrykke 
2. Kryss av boksen ’No’ for valget ’Keep reference table’ 

 



Gruppering i stORM 
Gruppering kan skje etter følgende oppskrift: 
 

1) Åpne en ORM-modell i stORM 
2) Velg File -> Group Document, evt. klikk på "kverna" 
3) Det vil dukke opp et vindu til, der du også skal klikke på "kverna” 
4) Her kan du risikere å få feilmeldinger, les disse og rett eventuelle feil i 

modellen ☺ 
5) Velg et passende navn, filnavn.mod, på spørsmålet "dictionary to group 

into” 
6) Svar ”yes” på spørsmål om fila skal opprettes 
7) ORM-modellen er nå gruppert, og befinner seg i fila fil.mod. Lukk 

grupperings-vinduet samt ORM-modellen før du går videre 
 
 
Generere postgres databaseskjema  
Realisering av modellen kan skje etter følgende oppskrift: 
 

1) Åpen den grupperte fila: File -> Open, filnavn.mod 
2) Les inn den grupperte database-modellen: File -> Read Models 
3) Velg Edit -> Edit Presentation Layers 
4) Klikk på linjen med filnavnet i vinduet som dukker opp, i kolonnen med 

navn Layer File Name 
5) Fyll ut et passende navn, for eksempel filnavn.sql, klikk deretter på den 

grønne haken og til slutt OK. Databaseskjemaet vil lagres i denne fila. 
6) Velg Pipe -> Postgres 
7) Klare for generering av kode: Velg Go -> Generate new, eller klikk den 

nederste ”kverna” 
8) Svar ”yes” når du blir spurt om du vil lagre 
9) Svar evt. OK om du blir spurt om du ønsker at fila skal opprettes 
10)  Voila! Du har en sql-fil på området ditt som vil opprette et 

databaseskjema når det kjøres i postgres. Inspiser gjerne fila før du kjører 
den 

11)  Opprett skjemaet: psql=> \i filnavn.sql 
 


