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A megjeleníthető menüpontok listáját tartalmazza. Az alapértelmezett képernyőt, illetve a gyors linkeket is itt
lehet definiálni. Tipikusan egy van belőle, amely az XML csomag Profile könyvtárjában található.

/Profile

Gyökérelem. Kötelező.

Példa

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?> 
<Profile xmlns="http://effector.hu/schema/ns/Profile"> 
 <DefaultScreen type="Constant" return="string" 
default="">MMExample/ScreenCompanies</DefaultScreen> 
 <Menu> 
  <Item> 
   <Caption>Példa</Caption> 
   <ResourceName>MMExample</ResourceName> 
   <Visible type="SQL" return="Boolean" default="false"> 
    <![CDATA[SELECT dbo.
[ofn_FSYS_LHC_GetMenuVisibility] ('MMExample', '', '[##Session.UserID##]')]]> 
   </Visible> 
  </Item> 
  <Item> 
   <Caption>ReleaseTest</Caption> 
   <ResourceName>MMReleaseTest</ResourceName> 
   <Visible type="SQL" return="Boolean" default="false"> 
    <![CDATA[SELECT dbo.
[ofn_FSYS_LHC_GetMenuVisibility] ('MMReleaseTest', '', '[##Session.UserID##]')]]> 
   </Visible> 
  </Item> 
  <Item> 
   <Icon>efi-m-licenc</Icon> 
   <Caption>Licence kezelő (kliens)</Caption> 
   <ResourceName>MMLicenseHandler</ResourceName> 
   <Visible type="SQL" return="Boolean" default="false"> 
    <![CDATA[ SELECT dbo.
[ofn_FSYS_LHC_GetMenuVisibility] ('MMLicenseHandler', NULL, 
'[##Session.UserID##]')]]> 
   </Visible> 
  </Item> 
 </Menu> 
 <LoadHomeViewAfterLogin>true</LoadHomeViewAfterLogin> 
</Profile> 

/Profile/DefaultView (RuleValueType)

Kötelező. Ebben a tag-ben tároljuk el a kezdő nézetet, melyet a következő formában kell megadni:
MMName/ScreenName.
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Példa <DefaultView type="Constant" return="string"
default="">MMExample/ScreenCompanies<DefaultView>

/Profile/MenuType (Enumeration)

Opcionális. Alapértelmezett: Top

Desktop nézetben ezzel lehet állítani, hogy felső vagy oldalsó menü jelenjen meg.

Lehetséges értékei: Compact/Side/Top

Példa <MenuType>Top</MenuType>

/Profile/Menu

Gyűjtemény. A Profile-hoz tartozó menüpontok listája.

Példa

<Menu> 
 <Item> 
  <Icon>efi-m-licenc</Icon> 
  <Caption>Példa</Caption> 
  <CssClass></CssClass> 
  <ResourceName>MMExample</ResourceName> 
  <Visible>true</Visible> 
 </Item> 
</Menu> 

/Profile/Menu/Item

A gyűjtemény egy eleme. Egy adott menüpont elemet leíró node.

/Profile/Menu/Item/Icon (String)

Opcionális. A menüponthoz tartozó ikon CSS osztályának neve.

/Profile/Menu/Item/Caption (String)

Kötelező. Értéke a menüpont megjelenítendő neve.

/Profile/Menu/Item/CssClass (String)

Opcionális. A menüpontra vonatkozó formázás CSS osztályának neve.

/Profile/Menu/Item/Visible (RuleValueType)

Opcionális. A menüpont láthatóságát lehet vele szabályozni.
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Példa

<Visible type="SQL" return="boolean" default="false"><![CDATA[ 
 SELECT dbo.[ofn_FSYS_LHC_GetMenuVisibility] (``, '', 
'[##Session.UserID##]')]]> 
</Visible> 

/Profile/QuickLaunch

Opcionális.

Gyűjtemény. Fix menüpontokat definiál a lenyíló listába.

Példa

<QuickLaunch> 
    <Item id="elso"> 
        <Caption>Jelszó módosítás</Caption> 
        <Screen>ScreenNewUser</Screen> 
        <ReferencedMinorMenu>MMTorzsadatok</ReferencedMinorMenu> 
        <Visible>true</Visible> 
  <Filters> 
            <Filter> 
                <Name>ID</Name> 
                <Type>Out</Type> 
                <Value type="SQL" return="int" default="0"><![CDATA[SELECT TOP 1 
ID FROM [User]WITH(NOLOCK) WHERE UserID = '[##Session.UserID##]' AND Deleted = 0 
ORDER BY ID DESC]]></Value> 
            </Filter> 
        </Filters> 
    </Item> 
 <Item id="masodik"> 
  <Caption>Profil módosítás</Caption> 
  <Screen>ScreenIDEPeopleEdit</Screen> 
  <ReferencedMinorMenu>MMIDE</ReferencedMinorMenu> 
  <Visible>true</Visible> 
  <Filters> 
   <Filter> 
    <Name>People_ID</Name> 
    <Type>Out</Type> 
    <Value type="SQL" return="string" 
default="">SELECT '[##Session.UserID##]'</Value> 
   </Filter> 
   <Filter> 
    <Name>JumpType</Name> 
    <Type>Param</Type> 
    <Value type="SQL" return="string" 
default="">SELECT 'NoAction'</Value> 
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   </Filter> 
  </Filters> 
 </Item> 
</QuickLaunch> 

/Profile/QuickLaunch/Item

A gyűjtemény egy eleme. Egy adott QuickLaunch elemet leíró node.

Attribútumok:

id - egyedinek kell lennie az egész XML-ben. Kötelező attribútum!

/Profile/QuickLaunch/Item/Caption (String)

Tartalma lesz a menüpont felirata.

/Profile/QuickLaunch/Item/ReferencedMinorMenu (String)

A megnyitni kívánt képernyőt tartalmazó menüpont neve.

/Profile/QuickLaunch/Item/Screen (String)

A megnyitni kívánt képernyő neve.

/Profile/QuickLaunch/Item/Filters

Gyűjtemény. A képernyő megnyitásához szükséges filterek definíciói.

/Profile/QuickLaunch/Item/Filters/Filter

A gyűjtemény egy eleme. Egy adott filter definíciója.

/Profile/QuickLaunch/Item/Filters/Filter/Name (String)

A filtert azonosító név.

/Profile/QuickLaunch/Item/Filters/Filter/Type (String)

A filter típusa. (Általában Out / Param.)

/Profile/QuickLaunch/Item/Filters/Filter/Value (RuleValueType)

A filter értéke.

/Profile/IsSkinSwitchingEnabled (Boolean)

Opcionális. A skin váltás engedélyezett-e. Alapértelmezett: true

Példa <IsSkinSwitchingEnabled>false</IsSkinSwitchingEnabled>
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/Profile/ShowMenuIcons (Boolean)

Opcionális. A Menüben látszódnak-e az ikonok. Alapértelmezett: false

/Profile/LoadHomeViewAfterLogin (Boolean)

Opcionális. Belépéskor a Home alá beállított képernyő töltődjön be. Alapértelmezett: false

/Profile/CustomLogoUrl (String)

Opcionális. Egyedi logót tartalmazó fájl elérési útvonala.

Példa <CustomLogoUrl>ui/gfx/custom_logo.png</CustomLogoUrl>
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A menük(MM) alkotják az Effector menürendszerének gerincét (Főmenü)- a legfelsőbb szintű menüket. Ezek
az elemek határolják el a valamely szempont vagy szempontok alapján összetartozó funkciókat. Ezek a
szempontok lehetnek szervezeti felépítésből vagy feladatkörből adódó különbségek. Minden
munkamódszernek tartalmaznia kell legalább egy képernyőt, de tipikusan több képernyőt szervezünk egy-egy
MM alá.

A képernyőkről bővebben a Képernyők fejezetben talál információt.

##Elhelyezkedése a rendszerben

A menük több helyen is előfordulhatnak referenciaként, általában a képernyőkre történő hivatkozással együtt
szerepelnek, egyedi azonosítót alkotva az adott képernyő megjelenítéséhez. Ahogyan azt az Architektúra
fejezetben is láthattuk, egy-egy képernyő több menühöz is tartozhat, ahogyan a cég életében is a különböző
munkakörökben szükség lehet ugyanazoknak az adatoknak a megjelenítésére, kezelésére.

Az alábbi ábra szemlélteti közvetlen kapcsolatát/helyét a rendszerben, mely megfelel a fő feladatának - a
menürendszer kialakításának.

A következő ábra a rendszerben elfoglalt helyét a felhasználási lehetőségeinek megfelelően a kapcsolatain
keresztül szemlélteti.

file:///fejlesztoi-kezikonyv-kepernyok
file:///fejlesztoi-kezikonyv-architektura
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Kapcsolata, ahol referenciaként van/lehet jelen:

Helye a fájlrendszerben az adott XML csomagon belül az MM mappában van. A fájlnévre vonatkozó konvenció
következtében a fájl nevének meg kell egyeznie az MM nevével.

##Elérhető funkciók:

A menük felépítése viszonylag egyszerű, ezért az elérhető funkciók köre sem nagy, viszont fontos szerepet
játszik az Effector felhasználói felületének kialakításában.

Egy MM XML-ben az alábbi beállítások elérhetőek:

A menühöz tartozó képernyők beállítása
A menühöz tartozó képernyők láthatóságának szabályzása

Példa:

<MinorMenu xmlns="http://effector.hu/schema/ns/minormenu">   
 <Menu> 
  <Item> 
   <Caption>Törzsadatok</Caption> 
   <ResourceName>ScreenTorzsadatok</ResourceName> 
  </Item> 
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  <Item> 
   <Caption>Admin</Caption> 
   <ResourceName>ScreenAdmin</ResourceName> 
   <Visible type="Simple" 
return="boolean">'[##Session.UserID##]'=='1'</Visible> 
  </Item> 
 </Menu> 
</MinorMenu> 

###A menühöz tartozó képernyők beállítása

A definíciós állomány felépítése egyszerű.

A MinorMenu-n belül egy <Menu> kollekcióban Item-ek felsorolásaval adjuk meg a képernyőket. A megjelenő
címke a <Caption> tag-be kerül, míg a screen XML fájl neve a <ResourceName>-be.

 <Item> 
  <Caption>Törzsadatok</Caption> 
  <ResourceName>ScreenTorzsadatok</ResourceName> 
 </Item> 

Definíció:

ResourceName: Tartalmazza a képernyő definíciójára történő hivatkozást. Értéke a képernyő definíciós
állomány fájlneve kiterjesztés nélkül.
Caption: a képernyőhöz megjelenő felirat a menürendszerben
NewObjectCount: egy tetszőleges SQL utasítás segítségével tetszőleges adat jeleníthető meg a
képernyő neve mellett, valamint ez összegezve a menünél (tehát a menürendszerben egy szinttel
feljebb) is látszik.

###A Képernyők láthatóságának szabályzása

A menün belül képernyőnként láthatósági szabály megadására is lehetőség van, mely a menü felépítésekor
fog kiértékelődni. Ezt a láthatósági szabályt a MinorMenu\Menu\Item\Visible node-ban adhatjuk meg (lásd
a fenti példa), szintaktikáját tekintve egy RuleValueType, melyről bővebben a Szabályok fejezetben talál
információt.

Itt kell megemlítenünk, hogy a menükön és képernyőkön alkalmazott láthatósági szabályok alkotják a
jogosultságok kialakításának első vonalát. Ezáltal a felhasználó számára már képernyő, illetve menü szinten
elrejthetők azok az adatok, amelyek megtekintéséhez nem rendelkezik a megfelelő jogokkal. Például nem
tartozik egy bizonyos csoportba, vagy osztályhoz.

file:///fejlesztoi-kezikonyv-szabalyok
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Az adott képernyőn található komponenseket lehet megadni vele. Egy képernyőt lehet vízszintesen és
függőlegesen bontani, illetve állhat csak egyetlen komponensből is.

/Screen

Gyökérelem. Kötelező.

Példák

Osztott

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> 
<Screen xmlns="http://effector.hu/schema/ns/Screen"> 
 <Caption>Dashboard</Caption> 
 <Splits> 
  <Split id="1" orientation="Vertical" splitterDistance="50%"> 
   <Component1 type="Split">2</Component1> 
   <Component2 type="Split">3</Component2> 
  </Split> 
  <Split id="2" orientation="Horizontal" splitterDistance="33%"> 
   <Component1 type="Component" 
id="1">ComponentCF1</Component1> 
   <Component2 type="Split">4</Component2> 
  </Split> 
  <Split id="3" orientation="Horizontal" splitterDistance="33%"> 
   <Component1 type="Component" 
id="4">ComponentCF4</Component1> 
   <Component2 type="Split">5</Component2> 
  </Split> 
  <Split id="4" orientation="Horizontal" splitterDistance="50%"> 
   <Component1 type="Component" 
id="2">ComponentCF2</Component1> 
   <Component2 type="Component" 
id="3">ComponentCF3</Component2> 
  </Split> 
  <Split id="5" orientation="Horizontal" splitterDistance="50%"> 
   <Component1 type="Component" 
id="5">ComponentCF5</Component1> 
   <Component2 type="Component" 
id="6">ComponentCF6</Component2> 
  </Split> 
 </Splits> 
 <Rights> 
  <View type="SQL" return="Boolean" default="false"><![CDATA[ 
   SELECT dbo.[ofn_FSYS_LHC_GetMenuVisibility] ('MMExample', 
'ScreenDashboard', '[##Session.UserID##]') 
  ]]></View> 
 </Rights> 
</Screen> 
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Egy komponenses:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?> 
<Screen xmlns="http://effector.hu/schema/ns/Screen"> 
 <Caption>Naptár</Caption>  
 <Component>ComponentCalendar</Component> 
 <Rights> 
  <View type="SQL" return="Boolean" default="false"><![CDATA[ 
   SELECT dbo.[ofn_FSYS_LHC_GetMenuVisibility] ('MMExample', 
'ScreenCalendar', '[##Session.UserID##]') 
   ]]></View> 
 </Rights> 
</Screen> 

/Screen/Caption (String)

Opcionális. A képernyő menüben megjelenő címkéje.

/Screen/Width (String)

Opcionális. Felugró képernyő esetén a képernyő szélessége pixelben (400) vagy százalékban (60%)

/Screen/Height (Integer)

Opcionális. Felugró képernyő esetén a képernyő magassága pixelben (600) vagy százalékban (50%)

/Screen/CssClass (String)

Opcionális. Az egész képernyőre érvényes CSS osztály neve. Felüldefiniálható vele egy képernyő megjelenése.

/Screen/TemplateURL (String)

Opcionális. A Screen-hez tartozó Angular template elérési útja.

/Screen/Component (String)

Egy komponenses képernyő esetén. Értéke a komponenst definiáló XML állomány neve pont és kiterjesztés
nélkül.

/Screen/Splits

Gyűjtemény. Több komponens/osztott képernyő esetén. Az osztások definícióit tartalmazza.

/Screen/Splits/Split

A gyűjtemény egy eleme. Több komponens/osztott képernyő esetén. Egy osztás definícióját írja le.
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Attribútumok:

id (Integer) - Kötelező. Az osztás egyedi azonosítója. Az egész XML-ben egyedi.
orientation (Enum) - Kötelező. Az osztás iránya. Lehetséges értékei: Horizontal,Vertical
splitterDistance - Kötelező. Az osztás távolsága pixelben (csak szám) vagy százalékban (szám és %
jel)
disableDrag (Boolean) - Opcionális. Logikai attribútum; az egyes panelek közötti osztás mozgatását
lehet letiltani. Alapértelmezett: false.

/Screen/Splits/Split/Component1 (String)

Az osztás első komponense vagy egy újabb osztás. Értéket kötelező megadni; egy másik osztás azonosítója
vagy egy komponens XML állomány neve a pont és a kiterjesztés nélkül.

Attribútumok:

id (Integer) - Csak @type=Component esetén kötelező. A komponens egyedi azonosítója. Az egész
XML-ben egyedi.
type (Enum) - Kötelező. Az osztás első felének típusa. Lehetséges értékei: Component,Split.

/Form/Splits/Split/Component2 (String)

Az osztás második komponense vagy egy újabb osztás. Értéket kötelező megadni; egy másik osztás
azonosítója vagy egy komponens XML állomány neve a pont és a kiterjesztés nélkül.

Attribútumok:

id (Integer) - Csak @type=Component esetén kötelező. A komponens egyedi azonosítója. Az egész
XML-ben egyedi.
type (Enum) - Kötelező. Az osztás második felének típusa. Lehetséges értékei: Component,Split.

/Screen/Connections

Opcionális. Gyűjtemény. A képernyő komponensei között fennálló kapcsolatokat definiálja.

/Screen/Connections/Connection

A gyűjtemény egy eleme. Egy kapcsolatot leíró node. Értéke a kapcsolat "hová" végének azonosítója.

Attribútumok:

fromComponent (Integer) - Kötelező. A kapcsolat "honnan" végének azonosítója.
toComponent (Integer) - Kötelező. A kapcsolat "hova" végének azonosítója.
isButtonVisible (Boolean) - Opcionális. A kapcsolat irányát mutató nyíl láthatósága állítható vele.
Alapértelmezett: true

Példa

<Connection fromComponent="1" toComponent="2" isButtonVisible="false"/> 
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/Screen/Rights

Opcionális. Gyűjtemény. A képernyőhöz megadható szabályok gyűjteménye.

/Screen/Rights/View (RuleValueType)

Opcionális. Ezzel a beállítással lehet jogosultság szintjén képernyőket letiltani.

Teljes xml beállítás példa

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> 
<Screen xmlns="http://effector.hu/schema/ns/Screen"> 
 <Caption></Caption> 
 <Width></Width> 
 <Height></Height> 
 <CssClass></CssClass> 
 <TemplateURL></TemplateURL> 
 
 <!-- egy komponenses képernyő esetén csak ez van --> 
 <Component></Component>  
  
 <!-- osztott képernyő esetén van ez, illetve a Connections tag is lehet --
> 
 <Splits> 
  <Split id="" orientation="" splitterDistance="" disableDrag=""> 
   <Component1 type="" id="1"></Component1> 
   <Component2 type="" id="2"></Component2> 
  </Split> 
  <!-- opcionálisan további Split-ek definíciója --> 
 </Splits> 
 
 <!-- osztott képernyő esetén van ez, illetve a Connections tag is lehet --
> 
 <Connections> 
  <Connection fromComponent="1" toComponent="2"/> 
 </Connections> 
 
 <Rights> 
  <View type="" return="" default=""></View> 
 </Rights> 
</Screen> 
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Egy képernyő panelekből éll. A panelek megjelenítő egységeket tartalmaznak. Egy panelen tetszőleges számú
megjelenítő (vagy fül) lehet. A fülek sorrendje azonos lesz az XML-ben a Tab tagek sorrendjével. Effector-ban a
paneleket Component-nek nevezzük.

/Component

Gyökér node.

/Component/TabOverflowType

A komponensen lévő fülek címkéinek megjelenítését szabályozza, lehetséges értékei:

BreakingLine: a fülek címkéit sortöréssel helyezi egymás mellé
Shrinking: a fülek címkéit egy sorban jeleníti meg; ha nem férnek ki egy sorba teljes szélességgel,
akkor összezsugorítja őket a rendszer
ShrinkingWithHover: ugyanaz, mint a Shrinking; annyival tud többet, hogy amikor egy nem aktív
fülre mutat az egérmutató, akkor az arra az időre teljes szélességgel jelenik meg
DroppingDown: egymás alá rendezi a fülek címkéit egy lenyíló listába

Alapértelmezett értéke Shrinking.

/Component/IsHeaderVisible (Boolean)

A panel fejléc láthatóságát szabályozza. Opcionális. Alapértelmezett: true.

/Component/AreHeaderButtonsVisible (Boolean)

A fejlécen található funkciógombok láthatóságát szabályozza. Opcionális. Alapértelmezett értéke true.

/Component/AreSpaceSavingButtonsVisible (Boolean)

A panel fejlécén levő panel elem összecsukó gombok láthatóságát szabályozza. Opcionális. Alapértelmezett
értéke true.

/Component/IsESCHandled (Boolean)

Felugró ablak bezáródjon-e ESC gomb megnyomására. Opcionális. Alapértelmezett értéke true.

/Component/TemplateURL (String)

Ha az alapértelmezett component.html helyett másik html tartalmat definiálunk, és azt szeretnénk betölteni,
akkor ebben a beállításban kell megadnunk annak ez elérési útját.

/Component/Tabs

A komponensen található fülek gyűjteménye. Egy komponensen tetszőleges számú fül elhelyezhető.

/Component/Tabs/Tab
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A komponensen található fülek egyike. Egy adott fület leíró node.

Attribútumok:

id: egyedinek kell lennie az egész XML-ben. Kötelező attributum
important: opcionális logikai attribútum. Ha látható az adott tab, akkor aktívvá válik. Alapértelmezett
értéke false.

/Component/Tabs/Tab/Caption (String)

Az adott fül címkéje.

/Component/Tabs/Tab/ResourceName (String)

A kívánt megjelenítő neve, pont és kiterjesztés nélkül. Ez fog megjelenni az adott fülre kattintva.

/Component/Tabs/Tab/Visible (RuleValueType)

Az adott fül láthatóságát szabályozhatjuk a segítségével. A szabályokról bővebb információ Fejlesztői
kézikönyv Szabályok menüpontja alatt található. Opcionális. Alapértelmezett: true

/Component/Tabs/Tab/CssClass (String)

Az adott fül alapértelmezett stílusút módosíthatjuk előre definiált CSS osztály nevének megadásával.
Opcionális.

/Component/Tabs/Tab/RefreshParentOnClose (Boolean)

"Mégsem" vagy "X" gombra nyomva egy felugró ablakon, az alatta lévő képernyő frissüljön-e be. Opcionális.
Alapértelmezett értéke true.

<Component xmlns="http://effector.hu/schema/ns/Component"> 
 <TabOverflowType>Shrinking</TabOverflowType> 
 <IsHeaderVisible>true</IsHeaderVisible> 
 <AreHeaderButtonsVisible>true</AreHeaderButtonsVisible> 
 <AreSpaceSavingButtonsVisible>true</AreSpaceSavingButtonsVisible> 
 <IsESCHandled>true</IsESCHandled> 
 <TemplateURL></TemplateURL> 
 
 <Tabs> 
  <Tab id="grid_1" important="true"> 
   <Caption>Táblázat 1</Caption> 
   <ResourceName>DisplayDefinitionTeszt</ResourceName> 
   <Visible>true</Visible> 
  </Tab> 
  <Tab id="chart_1"> 
   <Caption>Diagram 1</Caption> 
   <ResourceName>ChartFormTeszt</ResourceName> 
   <CssClass>ChartTab</CssClass> 
   <RefreshParentOnClose>false</RefreshParentOnClose> 

file:///effector-tankonyv-szabalyok
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  </Tab> 
 </Tabs> 
</Component>
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Az Effector rendszerben számos szabály, funkció paraméterezése RuleValueType sémára történik.

A referencia struktúrájához alkalmazkodva jelentse a következő kifejezés egy tetszőleges RuleValueType
típusú szabály node-ját: <SzabályNeve>

/<SzabályNeve> (String)

A node értéke tartalmazza a szabály szövegét, mely függ a type attribútumban megadott típustól. A szabály
szövege minden esetben tartalmazhat hivatkozásokat. További információért a szabály szövegére
vonatkozóan keresse fel az attribútum leírását.

Attribútumok:

type - A szabály típusa, mely lehet:

Constant: csak a szabályban található hivatkozásokat cseréli ki
Simple: ugyanaz, mint a Constant, kiegészítve a JavaScript motoron kiértékelt egyszerű
feltételekkel
SQL: ugyanaz, mint a Constant, csak az érték kiszámításához a szerverhez fordul, amely lefuttatja
az adott SQL mondatot, és annak az eredményével tér vissza. Ilyenkor a szabály szövegének egy
valid SQL mondatnak kell lennie!

Megjegyzés: Az attribútum elhagyása esetén type = Simple az alapértelmezés!

return - A szabály kiértékelése után kapott értéket milyen típusra kell konvertálni. Értéke lehet:

int - egész szám
boolean - logikai
string - tetszőleges szöveg
datetime - dátum típus

default - Ha a szabály kiértékelése közben valamilyen hiba lép fel, akkor (a hiba helyett) az itt
megadott érték lesz a szabály eredménye.

message - Csak néhány szabály esetén van értelmezve. Ha a szabály eredménye true-ra kiértékelhető
Boolean kifejezés vagy üres String, nem történik semmi. Ellenkező esetben a keretrendszer megjeleníti
az itt megadott üzenetet.

A szabályok szövegében használható hivatkozások

A hivatkozásokat [##<csoport>.<mező>##] formátumában lehet megadni. A csoportonként használható
mezőneveket a következő bekezdés tárgyalja csoportonkénti bontásban:

Field - az üzleti objektum egyik mezőjének értékére lehet hivatkozni a segítségével

Például: [##Field.PeopleID##] az aktuális üzleti objektum PeopleID mezőjét jelenti.

Session: A bejelentkezett felhasználó adatai érhetőek el a csoporton belül, melyek a következőek:

UserID (Integer) - A felhasználó egyedi azonosítója.
UserName (String) - A felhasználó bejelentkezési neve.
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CompanyID (Integer) - A felhasználóhoz rendelt cég egyedi azonosítója.
CompanyName (String)- A felhasználóhoz rendelt cég neve.
ComputerName (String) - A bejelentkezéshez használt számítógép neve. (Megjegyzés: nem
használt!)
HostName (String) - A bejelentkezéshez használt számítógép DNS neve. (Megjegyzés: nem
használt!)
Language (String) - Az aktív locale azonosítója.
LongSessionID (Integer) - A felhasználó LongSession azonosítója.
IsDeveloper (Boolean) - Rendelkezik-e a felhasználó fejlesztői licensszel.
IsExpress (Boolean) - Rendelkezik-e a felhasználó Effector Studio Express licensszel.
IsGuest (Boolean) - A felhasználó vendég fiókkal van-e bejelentkezve.

Special: Egyéb nem felhasználó specifikus konstansok. Lehetséges mező értékek:

Today (DateTime) - Az aktuális timestamp (dátummal, idővel együtt) a jelenlegi locale szerint
formázva.
Date (DateTime) - Az aktuális dátum (idő nélkül) a jelenlegi locale szerint formázva.
Time (DateTime) - Az aktuális idő (dátum nélkül) a jelenlegi locale szerint formázva.
ObjectEditList (String) - Ha a DBConnection XML-ben be van kapcsolva a ObjectEditList
funkció, akkor egy vesszővel elválasztott listát tartalmaz az objektumot jelenleg szerkesztő
felhasználók neveivel.
ClickedButton (String) - A kattintott gomb azonosítója azon szabályok esetében melyek
kiértékelésére egy gombra való kattintás után kerül sor.

Filter: Egy adott bejövő filter értéke.

Például: [##Filter.Project_ID##]

Triggered: csak folyamatlépéseknél használt. Ilyenkor a Field mindig annak a BO-nak az értékeit
tartalmazza, ahonnan jön a folyamat, a Triggered pedig a létrehozandó folyamat BO mezőit.

A leggyakoribb RuleValueType típusú node-ok az alábbiak:

Visible: láthatósági szabály
Readonly: csak olvashatósági szabály
Required: kötelezőségi szabály
WorkflowRequired: folyamat lépés készre állításakor lefutó kötelezőségi szabály; a dialógus ablakon
szerepelnie kell a Task mezőnek is (akár láthatatlanná téve)!
DefaultValue: alapértelmezett érték számítható ki a segítségével
SessionValue: kontrolban a „házikó” ikon megnyomásához rendelt érték
ComputedValue: mező értékének kiszámolására szolgáló szabály
ValidateRule: a mező értékek érvényességének vizsgálatához használt szabály

Például:

<DefaultValue type="Constant" return="int" default="0">szabály vagy érték</DefaultValue>
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Eredetileg a Display mappában laktak a dgvc kezdetű xml fájlok. Ezek most a DisplayDefinition
mappában találhatóak és a fájlok prefix-e DisplayDefinition-re változott dgvc-ről. Egy ilyen xml a felületen
Table, TransposedTable, Card, CardMatrix, TreeView, SectionList, Calendar kontrollként jelenhet meg.

/DisplayDefinition

Gyökér elem.

/DisplayDefinition/Caption (String)

A DisplayDefinition felirata, amely jelenleg nem jelenik meg a felületen. Használata az Effector Studio
miatt érdekes.

/DisplayDefinition/DataDefinition (String)

Az adatok forrása. Annak a DataDefinition fájlnak kell a nevét megadni (kiterjesztés nélkül), amely
segítségével lekérdezett adatokat szeretnénk megjeleníteni a felületen.

/DisplayDefinition/IsDynamic (Boolean)

Ha az adatokat dinamikus forrásból akarjuk megjeleníteni, akkor ennek a node-nak az értékét true-ra kell
állítani. Opcionális logikai érték, alapértelmezett értéke false.

/DisplayDefinition/UniqueIDColumn (String)

DisplayDefintion-beli oszlop, amelyben az id értéket keresi a rendszer új objektum rögzítése után.

/DisplayDefinition/UniqueBusinessObject (String)

A DisplayDefinition új sor kijelölés funkcióhoz használatos beállítás. Annak a BusinessObject-nek a neve,
amelynek meg kell egyeznie az új rögzítést végző-n levővel

/DisplayDefinition/OrderBy (String)

Annak az oszlopnak az SQL neve, amely szerint alapértelmezetten rendezni szeretnénk a táblázat sorait. A
direction: attribútummal lehet megadni a rendezés iránya, lehetséges értékei Asc, Desc, alapértelmezett
érték Asc.

/DisplayDefinition/OutFilterColumn (String)

Annak a DataDefinition-beli oszlopnak a neve, amely a filter kezelésben elsődlegesen részt vesz.

/DisplayDefinition/PageSize (Integer)

Ezzel lehet szabályozni, hogy egy lap mennyi sor megjelenítését jelenti. Értéke egész szám, alapértelmezett
értéke: 100. Ha az értéke -1, akkor lényegében kikapcsolja a lapozás funkciót a rendszer.

/DisplayDefinition/AlternatePageSize (Integer)
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Ezzel lehet szabályozni, hogy mi történjen a felületen a sorok számát megjelenítő elemre kattintva. Értéke
egész szám, alapértelmezett értéke: 0.

Ha az értéke -1, akkor a kattintás hatására minden sort lehoz a táblázat.
Ha az értéke 0, akkor nincs alternatív lap méret (vagyis nem történik semmi).
Ha az értéke pozitív egész szám, akkor a kattintás hatására a lapméret megváltozik erre az új értékre.

/DisplayDefinition/TemplateURL (String)

/DisplayDefinition/AutoRefreshInterval (Integer)

Az automatikus frissítést az AutoRefreshInterval node-ban beállított értékkel szabályozhatjuk. Értéke
percben értendő, a node hiánya, vagy nullára állítása esetén az automatikus frissítés funkciót letilthatjuk.

/DisplayDefinition/IsToolbarVisible (Boolean)

Opcionális logikai beállítás, az eszköztár láthatóságát tudjuk bele szabályozni. Alapértelmezett értéke true.

/DisplayDefinition/RowIdentificationMethod (Enumeration)

A sor kijelölésének módját szabályozza. Értéke lehet: UniqueIDColumnOrOutFilterColumn, GeneratedGUID.
Alapértelmezett érték UniqueIDColumnOrOutFilterColumn.

UniqueIDColumnOrOutFilterColumn: A UniqueIDColumn vagy OutFilterColumn beállításban
megadott oszlop értékeit használja a sor beazonosítására. Ha mindekét beállítás létezik, akkor az
UniqueIDColumn beállítás az erősebb.
GeneratedGUID: A rendszer minden sorhoz generál egy egyedi azonosítót. Akkor érdemes használni,
ha a táblázatban nem lehet olyan oszlopot megadni, amely egyértelműen azonosítja a kijelölt sort.

/DisplayDefinition/ViewType (Enumeration)

A DataDefinition-ben madott adatforrás megjelenítésére szolgáló komponens kiválasztása. Lehetséges
értékek: Table, Card, CardMatrix, Calendar, SectionList, Tree, TransposedTable, alapértelmezett
értéke: Table.

Table: Táblázatos megjelenítő.
TransposedTable: Elforgatott táblázat megjelenítő.
Card: Kártyalista megjelenítő.
CardMatrix: Kártyák mátrix szerű megjenítését teszi lehetővé.
Calendar: Naptár megjelenítő.
SectionList: Szekciólista megjelenítő.
Tree: Fa megjelenítő.

Az egyes megjelenítőkhöz tartozó beállításokat külön node alatt lehet megadni.

/DisplayDefinition/AlternateViewType (Enumeration)

Alternatív megjelenítőt lehet megadni ezzel. Jelenleg a következő értékeket veheti fel: None, Table, Card,
CardMatrix., alapértelemezett érték: None.
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/DisplayDefinition/DefaultSelectionType (Enumeration)

Alapértelmezett sorkijelölés (kártya) módot ezzel a beállítással lehet megadni. Értékei: Single, Multiple.
Alapértelmezett érték: Single.

/DisplayDefinition/ToolbarOptions

Az eszköztárral kapcsolatos beállításokat fogja össze.

/DisplayDefinition/ToolbarOptions/IsSelectionTypeTogglerVisible (Boolean)

Az eszköztáron megjelenik a több soros kijelölés és sima egy soros kijelölés közötti váltást lehetővé tevő
gomb.

/DisplayDefinition/ToolbarOptions/IsCardGroupLayoutChangeEnabled (Boolean)

Card megjelenítő esetén az eszköztáron megjelenik a csoportosítás módját szabályozó gomb (vízszintes /
függőleges csoportosítás közötti váltás).

/DisplayDefinition/ToolbarOptions/IsOpenAllColumnsButtonVisible (Boolean)

Table megjelenítő esetén ezzel a beállítással lehet szabályozni, hogy az eszköztáron megjelenjen az összes
oszlop szétnyitását lehetővé tevő gomb. (A táblázatban az összes összecsukott oszlopot újra kinyit)

/DisplayDefinition/ToolbarOptions/IsRowNumberTogglerVisible (Boolean)

Table megjelenítő esetén az eszköztáron megjelenik a sorszám megjelenítés megjelenítését / elrejtését
lehetővé tevő gomb.

/DisplayDefinition/ToolbarOptions/IsToolsTogglerVisible (Boolean)

Table megjelenítő esetén az eszköztáron megjelenik az eszközöket tartalmazó oszlop megjelenítését /
elrejtését lehetővé tevő gomb.

/DisplayDefinition/ToolbarOptions/TrashCanActionControl (String)

Az eszköztáron található szemetes ikon a ControlPanel-ről melyik DeleteObjectButton típusú gomb
megnyomását szimulálja.

/DisplayDefinition/TableViewOptions

A táblázathoz (Table) tartozó beállításokat fogja össze

/DisplayDefinition/TableViewOptions/IsRowNumberVisible (Boolean)

Alapértelemezetten látható-e a sorszámot megjelenítő oszlop. Alapértelmezett értéke: false.

/DisplayDefinition/TableViewOptions/Summaries

Összegző sorokban megjelenítendő értékekek beállításait fogja össze.
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/DisplayDefinition/TableViewOptions/Summaries/Summary (String)

Attribútumok:

column: melyik oszlopra szeretnénk alkalmazni az aggregálást
type: az aggregálás típusa, lehetséges értékei:

Sum: oszlop értékeinek összegzése
Average: oszlop értékeinek átlagolása
Count: oszlop értékeinek száma
Maximum: oszlop értékeinek maximuma
Minimum: oszlop értékeinek minimuma
Custom: tetszőleges szöveg megjelenítése a Column attribútumban megadott oszlop alatt. A
szöveget a node értékeként kell megadni.

Példa:

<Summaries> 
 <Summary type="Custom" column="CustomerName">Összesen:</Summary> 
 <Summary type="Sum" column="Salary"></Summary> 
 <Summary type="Average" column="DailyWork"></Summary> 
</Summaries> 

/DisplayDefinition/TableViewOptions/IsDeleteToolVisible (Boolean)

Az eszközöket tartalmazó oszlopban jelenjen meg a törlést lehetővé tevő gomb. Az actionControl
attribútummal kell megadni annak a nyomogombnak a nevét, amely a törlés funkciót elvégzi (CotrolPanel-en
definiált DeleteObjectButton-ról van szó).

/DisplayDefinition/TableViewOptions/IsCardPreviewToolVisible (Boolean)

Az eszközöket tartalmazó oszlopban jelenjen meg a kártyát megjelenítő "gomb". (Csak akkor jelenik, meg, ha
van Card ViewType vagy AlternateViewType definiálva)

/DisplayDefinition/TableViewOptions/IsEditToolVisible (Boolean)

Az eszközöket tartalmazó oszlopban jelenjen meg a ceruza ikon vagy sem. A ceruza ikon tulajdon képpen az
első Form-ot felhozó Link-en kattintást szimulál. Az automatikus kiválasztás a columnName attribútummal
lehet felülbírálni, ebbe a beállításba annak az oszlopnak a nevét kell megadni, amelyre Link van definiálva.

/DisplayDefinition/TableViewOptions/IsSimpleFilterEnabled (Boolean)

Ezzel a beállítással lehet szabályozni, hogy a táblázat fejlécében lévő egyszerű szűrő funkció be legyen
kapcsolva vagy sem. Alapértelemezett értéke true, tehát be van kapcsolva a funkció.

/DisplayDefinition/TableViewOptions/IsPinningEnabled (Boolean)

Az oszlopok rögzítését lehetővé tevő lenyíló lista megjelenését szabályozza. Alapértelmezett érték: true.
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/DisplayDefinition/TableViewOptions/ColumnGroups

Oszlop csoportok definiálását összefogó node. A excludedColumnsGroupCaption attribútummal lehet
megadni, hogy milyen szöveg jelenjen meg a nem csoportosított oszlopok felett.

/DisplayDefinition/TableViewOptions/ColumnGroups/ColumnGroup

Az oszlop csoport definiálását összefogó node. A name attribútummal kell megadni a csoport nevét, erre kell
hivatkozni az oszlopok definálásakor.

/DisplayDefinition/TableViewOptions/ColumnGroups/ColumnGroup/Caption (String)

Az oszlop csoport címkéje.

Példa:

<ColumnGroups excludedColumnsGroupCaption=""> 
 <ColumnGroup name="cimeleje"> 
  <Caption /> 
 </ColumnGroup> 
 <ColumnGroup name="cim"> 
  <Caption>Cím</Caption> 
 </ColumnGroup> 
</ColumnGroups> 

/DisplayDefinition/TableViewOptions/GroupBy (String)

Ezzel a beállíátssal lehet megadni, hogy a táblázat alapértelmezetten melyik oszlop szerint legyen
csoportosítva. A direction attribútumban lehet magadni a csoportosítás irányát, értéke lehet Asc, Desc.

/DisplayDefinition/TableViewOptions/HeaderHeight (Integer)

A fejléc magasságát lehet vele megadni pixelben. Például a két soros fejlchez 48-at kell adni értékül.

/DisplayDefinition/TableViewOptions/ColumnCaptions

Dinamikus táblázat esetén az oszlopok fejléce alapértelmezés szerint az, amit a DataDefinition-ban definiált
lekérdezés visszaad. Lehetőség van ezeknek a címkéknek a lecsrélésére akár egy másik lekérdezés
eredményéval vagy fixen definiált értékekkel. A sourceType attribútummal lehet megadni, hogy milyn
forrásról van szó. Ennek az attribútumnak az értéke lehet Database, XML. Az alapértelemezett érték Đatabase.

/DisplayDefinition/TableViewOptions/ColumnCaptions/Database

Ha a ColumnCaptions node-on a sourceType attribútum értéke Database, akkor a rendszer itt definiált
lekérdezés eredményéből veszi a rendszer az oszlopok felíratait.

/DisplayDefinition/TableViewOptions/ColumnCaptions/Database/SelectionString (String)
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Ezzel a beállítással lehet megadni azt az SQL kifejezést, amely az adatokat fogja visszaadni. Az eredménynek
Name és Caption oszlopa. A type attribútummal lehet megadni, hogy a beállítás egy SQL mondat lesz vagy
egy tárolt eljárás neve. Az attribútum értéke lehet Select, StoredProcedure, a Select érték az
alapértelmezett.

/DisplayDefinition/TableViewOptions/ColumnCaptions/FixedValues

Ha a ColumnCaptions node-on a sourceType attribútum értéke XML, akkor a rendszer innen veszi az
oszlopok felíratait.

/DisplayDefinition/TableViewOptions/ColumnCaptions/FixedValues/Caption (String)

A columnName attribútummal kell megadni, hogy melyik oszlop felíratát definiáljuk, a node értéke pedig maga
a címke.

/DisplayDefinition/TableViewOptions/IsMultilineRowsEnabled (Boolean)

Csak Table megjelenítéskor használt beállítás, ezzel lehet bekapcsolni, hogy a sorok magassága különböző
lehet a tartalomtól függően. A maxLineNumber attribútummal lehet megadni, hogy maximum mennyi sorra
törhesse a rendszer a szöveget. A minLineNumber attribútummal lehet megadni hogy mennyi sornyi
alapértelemezetten egy cella. A sormagasség számítást az oszlopok definiálásakor kell megadni az
IsMultiline beállítással, a rendszer ezen oszlopok értékeit figyeli a sormagasság számítás során.

/DisplayDefinition/TransposedTableViewOptions

Az elforgatott táblázathoz (TransposedTable) tartozó beállításokat fogja össze.

/DisplayDefinition/TransposedTableViewOptions/ColumnCaptions

Dinamikus táblázat esetén az oszlopok fejléce alapértelmezés szerint az, amit a DataDefinition-ban definiált
lekérdezés visszaad. Lehetőség van ezeknek a címkéknek a lecserélésére akár egy másik lekérdezés
eredményével vagy fixen definiált értékekkel. A sourceType attribútummal lehet megadni, hogy milyen
forrásról van szó. Ennek az attribútumnak az értéke lehet Database, XML. Az alapértelemezett érték Đatabase.

/DisplayDefinition/TransposedTableViewOptions/ColumnCaptions/Database

Ha a ColumnCaptions node-on a sourceType attribútum értéke Database, akkor a rendszer itt definiált
lekérdezés eredményéből veszi a rendszer az oszlopok feliratait.

/DisplayDefinition/TransposedTableViewOptions/ColumnCaptions/Database/SelectionString (String)

Ezzel a beállítással lehet megadni azt az SQL kifejezést, amely az adatokat fogja visszaadni. Az eredménynek
Name és Caption oszlopa. A type attribútummal lehet megadni, hogy a beállítás egy SQL mondat lesz vagy
egy tárolt eljárás neve. Az attribútum értéke lehet Select, StoredProcedure, a Select érték az
alapértelmezett.

/DisplayDefinition/TransposedTableViewOptions/ColumnCaptions/FixedValues
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Ha a ColumnCaptions node-on a sourceType attribútum értéke XML, akkor a rendszer innen veszi az
oszlopok feliratait.

/DisplayDefinition/TransposedTableViewOptions/ColumnCaptions/FixedValues/Caption (String)

A columnName attribútummal kell megadni, hogy melyik oszlop feliratát definiáljuk, a node értéke pedig maga
a címke.

/DisplayDefinition/HTMLTemplates/

A html template definíciókat összefogó node.

/DisplayDefinition/HTMLTemplates/HTMLTemplate (String)

A Calendar, Card, CardMatrix, SectionList és Tree megjelenítők esetében használt beállítás. Ebben a
beéllításban lehet megadni, hogyan nézzen ki, milyen tartalommal bírjon egy kártya. A tartalma lehet egy html
kifejezéseket tartalmazó szöveg illetve egy url is. Az urlnek egy html elemeket tartalmazó html fájlra kell,
hivatkoznia. Az Effector a [##Name##] jellegű kifejezéseket cseréli le az adatbázisből érkező értékekre, ebben
az esetben a Name oszlop értékei cserélődnek le.

width: Ezzel az attribútummal lehet megadni a kártya szélességét (pixelben).
height: Ezzel az attribútummal lehet megadni a kártya magasságát (pixelben).
isTemplateURL: Ebben az attribútumban lehet megadni, hogy a beállítás értéke egy URL (true) vagy
sem (false). (Példa 2)
when: Alternáló kártyákat ezzel és az is beállítással lehet megadni. Az értéke egy oszlop neve, amely
értéke szerint akarjuk eldönteni melyik kártya template-et akarjuk használni. A when nelküli definíció az
alapértelemezett kártya template. (Példa 3)
is: Alternáló kártyákat ezzel és a when beállítással lehet megadni. A when-ben megadott oszlop értékét
kell itt beállítani, amely alapján eldől ez a kártya template kell. (Példa 3)

Példa 1:

<HTMLTemplates> 
 <HTMLTemplate><![CDATA[ 
  <div class="listview_item_content_01" 
style="background:url(core/gfx/images/card_organization_bg.png);overflow:hidden;he
ight:100%"> 
  <div style="height:17px;font-size: 13px;top:2px;left: 
55px;position:absolute;width: 237px;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-
overflow:ellipsis;color:#fff;">[##Name##]</div> 
   <div class="CmpBtn" 
style="position:absolute;top:0px;right:0px;font-size:25px;color:#fff;">
[##EditLink##]</div> 
   <div style="left: 55px;font-size:12px;width: 
240px;height:35px;position:absolute;top: 51px;color:#555555;text-
overflow:ellipsis;overflow:hidden;" title="[##Zip##] [##City##], [##Street##] 
[##StreetNumber##]."><span style="color:#D57D62;">Cím:</span> [##Zip##] 
[##City##], [##Street##] [##StreetNumber##].</div> 
  </div> 
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 ]]></HTMLTemplate> 
</HTMLTemplates> 

Példa 2:

<HTMLTemplates> 
 <HTMLTemplate isTemplateURL="true">delivery/html/card.html</HTMLTemplate> 
</HTMLTemplates> 

Példa 3:

<HTMLTemplates> 
 <HTMLTemplate isTemplateURL="true" when="priority_level" 
is="high">delivery/html/high_prio_project.html</HTMLTemplate> 
 <HTMLTemplate isTemplateURL="true" when="priority_level" 
is="low">delivery/html/low_prio_project.html</HTMLTemplate> 
 <HTMLTemplate 
isTemplateURL="true">delivery/html/project.html</HTMLTemplate> 
</HTMLTemplates> 

/DisplayDefinition/CardViewOptions

A Card megjelenítőhöz tartozó beállításokat fogja össze.

/DisplayDefinition/CardViewOptions/IsAnimationEnabled (Boolean)

Az animáció be- illetve kikapcsolását lehetővé tevő beállítás. Alapértelmezett értéke: true.

/DisplayDefinition/CardViewOptions/DragAndDropControlName (String)

A Card és CardMatrix megjelenítőhöz tartozó beállítás. Lehetőség van drag&drop segítségével az egyik
kártyát ráhúzni egy másik kártyára, és ekkor lefut egy ProcessResultSet hívás, ami egy nem látható gombra
van rákötve (ControlPanel-en levő Control). Ennek a gombnak a Name értékét kell megadnunk.

/DisplayDefinition/CardViewOptions/CardClickControlName (String)

A Card és CardMatrix megjelenítőhöz tartozó beállítás. Lehetőség van kártyára kattintáskor (kiválasztás) egy
ProcessResultSet hívásra. Annak a gombnak (ControlPanel-en levő Control) a Name értékét kell
megadnunk, amely a ProcessResultSet hívást elvégzi.

/DisplayDefinition/CardViewOptions/IsGroupingEnabled (Boolean)

A csoportosítási lehetőség be- illetve kikapcsolását lehetővé tevő beállítás. Alapértelmezett értéke: true.

/DisplayDefinition/CardViewOptions/IsSortingEnabled (Boolean)
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A rendezési szempont kiválasztását lehetővé tevő beállítás. Alapértelmezett értéke: true.

/DisplayDefinition/CardViewOptions/GraphByColumns (String)

Azoknak az oszlopoknak a neveit tartalmazza vesszővel elválasztva, amelyekre alkalmazható a Graph
megjelenítés alkalmazható. Az Effector a felületen kiválasztott oszlop szerint állítja az egyes kártyák
hosszúságát, a kártyák ilyenkor egymás alatt jelennek meg. Az egyes kártyákhoz tartozó értéket a kártya jobb
oldalán jeleníti meg az Effector.

/DisplayDefinition/CardViewOptions/GroupCssClassList (String)

Card megjelenítőnek egyik lehetséges beállítása. A csoportok eltérő stílusúak lehetnek, ezeket az alternáló
stílusokat állíthatjuk be itt. Értéke vesszővel elválasztott CSS osztálynevek. Jelenleg: alter1, alter2,
alter3, alter4, alter5, alter6, alter7, alter8 értékeket vehet fel. Ezek közül tetszőleges számú
lehet. Ha több csoport van, mint az itt beállított CSS osztályok nevei, akkor az elsőtől folytatja. Opcionális
attribútum.

/DisplayDefinition/CardViewOptions/CssFloat (String)

A Card megjelenítő esetén használható beállítás, felülbírálható a kártyák CSS-ben definiált "float" beállítása.

/DisplayDefinition/CardViewOptions/GroupLayout (Enumeration)

A Card megjelenítő esetén használható beállítás, a csoportosítás orientációját lehet vele megadni. Opcionális
beállítás, értéke lehet Horizontal, Vertical. Alapértelemezett érték: Vertical.

/DisplayDefinition/CardViewOptions/ShowGroupElementCount (Boolean)

A Card megjelenítő esetén használt beállítás, csoportosításkor a csoport címe mellett jelenjen meg a
csoportban szereplő kártyák száma. Alapértelemezett értéke: true.

/DisplayDefinition/CardViewOptions/GroupBy (String)

Ezzel a beállítással lehet megadni az alapértelmezett csoportosítást Card megjelenítő esetén. A direction
attribútummal lehet megadni a csoportosítás irányát, értéke lehet Asc, Desc.

/DisplayDefinition/CardMatrixViewOptions

A CardMatrix megjelenítőhöz tartozó beállításokat fogja össze.

/DisplayDefinition/CardMatrixViewOptions/IsAnimationEnabled (Boolean)

A CardMatrix megjelenítőhöz tartozó beállítás. A felületen a kártyák animálva jelennek meg. Egyes esetekben
érdemes kikapcsolni ezt a lehetőséget. Alapértelmezett értéke true.

/DisplayDefinition/CardMatrixViewOptions/DragAndDropControlName (String)

A Card és CardMatrix megjelenítőhöz tartozó beállítás. Lehetőség van drag&drop segítségével az egyik
kártyát ráhúzni egy másik kártyára, és ekkor lefut egy ProcessResultSet hívás, ami egy nem látható gombra
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van rákötve (ControlPanel-en levő Control). Ennek a gombnak a Name értékét kell megadnunk.

/DisplayDefinition/CardMatrixViewOptions/CardClickControlName (String)

A Card és CardMatrix megjelenítőhöz tartozó beállítás. Lehetőség van kártyára kattintáskor (kiválasztás) egy
ProcessResultSet hívásra. Annak a gombnak (ControlPanel-en levő Control) a Name értékét kell
megadnunk, amely a ProcessResultSet hívást elvégzi.

/DisplayDefinition/CardMatrixViewOptions/ColumnCount (Integer)

A CardMatrix megjelenítőhöz tartozó beállítás, az itt megadott számú kártyánként tördeli új sorba a
kártyákat.

/DisplayDefinition/CardMatrixViewOptions/WidthColumn (String)

A CardMatrix megjelenítőhöz tartozó beállítás. Annak az oszlopnak a nevét tartalmazza, amely megadja az
adott kártya szélességét pixelben, így lehetőség van különböző méretű kártyákat elhelyezni.

/DisplayDefinition/CardMatrixViewOptions/HeightColumn (String)

A CardMatrix megjelenítőhöz tartozó beállítás. Annak az oszlopnak a nevét tartalmazza, amely megadja az
adott kártya magasságát pixelben, így lehetőség van különböző méretű kártyákat elhelyezni.

/DisplayDefinition/TreeViewOptions

A Tree megjelenítőhöz tartozó beállításokat fogja össze.

/DisplayDefinition/TreeViewOptions/ParentIDColumn (String)

Az adott csomópont szülőjének az azonosítóját tartalmazó DataDefinition oszlop azonosító.

/DisplayDefinition/TreeViewOptions/IDColumn (String)

Annak az DataDefinition-ban definiált oszlopnak az azonosítója, amely egy csomópontot egyértelműen
azonosít.

/DisplayDefinition/CalendarViewOptions

A Calendar megjelenítőhoz tartozó beállításokat fogja össze.

/DisplayDefinition/CalendarViewOptions/StartDateColumn (String)

Annak a DataDefinition oszlopnak az azonosítója, amely a naptárban megjeleníteni kívánt elem kezdő
időpontját tartalmazza.

/DisplayDefinition/CalendarViewOptions/EndDateColumn (String)

Annak a DataDefinition oszlopnak az azonosítója, amely a naptárban megjeleníteni kívánt elem befejező
időpontját tartalmazza.
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/DisplayDefinition/CalendarViewOptions/NewObjectButtonName (String)

Annak a ControlPanel-en található gombnak a neve, amely az új elem rögzítését végzi el.

/DisplayDefinition/CalendarViewOptions/DateRangeControlName (String)

Annak a ControlPanel-en található gombnak a neve, amely a naptárban megjelenő adatokat időpontra szűri
le (a naptárban az intervallum léptető szabályozza ennek a szűrőnek az értékét).

/DisplayDefinition/CalendarViewOptions/StartHour (Integer)

A naptárban naponta csak ettől az órától kezdődő elemek jelennek meg. Alapértelemezett érték: 0.

/DisplayDefinition/CalendarViewOptions/EndHour (Integer)

A naptárban naponta csak ettől az óráig kezdődő elemek jelennek meg. Alapértelmezett érték: 24.

/DisplayDefinition/Columns

A táblázat oszlopainak definicióit fogja össze ez a node.

/DisplayDefinition/Columns/Column

A táblázat egy oszlopa. A name attribútummal kell hivatkozni a DataDefinition-ban definiált oszlopra.

/DisplayDefinition/Columns/Column/DisallowGrouping (Boolean)

Ezzel lehet szabályozni, hogy az oszlopon a csoportosítás funkció használható-e. Alapértelemezett értéke
false, tehát nincs letiltva a csoportosítási lehetőség.

A minden látható oszlop (nem dinamikus) (Visible szabály) részt vehet a csoportosításban.
Ha egy oszlop Visible értéke true és a DisallowGrouping értéke is true akkor az oszlop értékeire
nem lehet csoportosítani.
Ha egy oszlop Visible értéke false és a DisallowGrouping értéke is false akkor az oszlop
értékeire mégis lehet csoportosítani.

/DisplayDefinition/Columns/Column/DisallowSorting (Boolean)

Ezzel lehet szabályozni, hogy az oszlopon a rendezés funkció használható-e. Alapértelemezett értéke false,
tehát nincs letiltva a rendezési lehetőség.

A minden látható oszlop (nem dinamikus) (Visible szabály) részt vehet a rendezésben.
Ha egy oszlop Visible értéke true és a DisallowSorting értéke is true akkor az oszlopra nem lehet
rendezni.
Ha egy oszlop Visible értéke false és a DisallowSorting értéke is false akkor az oszlopra mégis
lehet rendezni.

/DisplayDefinition/Columns/Column/IsPinned (Boolean)

A Table megjelenítőben az adott oszlop balra legyen rögzítve. Alapértelemezett érték: false.
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/DisplayDefinition/Columns/Column/IsMultiline (Boolean)

Az Effector ennek az oszlopnak az értékeit vegye figyelembe a sor magasságának kiszámításához.
Alapértelemezett értéke: false

/DisplayDefinition/Columns/Column/Format (Enumeration)

A cellában megjelenő adat formázását lehet megadni ezzel a beállítással. A lehetséges értékek:

Auto: A rendszer automatikusan dönti el a formázást. Ez az alapértelemezett érték.
ThousandGrouped: A cellában található érték ezres csoportosítással történő megjelenítése. A
precision attribútummal lehet megadni a tört rész számjegyeinek számát (alapértelmezett érték 0).
Date: A cellában levő időpont értéknek csak a dátum részét jeleníti meg a rendszer.
DateTime: A cellában levő időpont értéknek dátum és óra és perc részét jeleníti meg a rendszer.
DateTimeWithSeconds: A cellában levő időpont értéknek dátum és óra és perc és másodperc részét
jeleníti meg a rendszer.

/DisplayDefinition/Columns/Column/Caption (String)

Az oszlop fejlécben megjelenő szöveg. Opcionális beállítás, ha nincs megadva, akkor a felületen a name
attribútumban megadott oszlop hivatkozás jelenik meg.

/DisplayDefinition/Columns/Column/HeaderCssClass (String)

Az oszlophoz tartozó fejléc formázását leíró CSS osztály neve. Opcionális beállítás. A CSS osztályokat a
delivery/gfx/style.css fájlban kell definiálni.

/DisplayDefinition/Columns/Column/CellCssClassColumn (String)

Lehetőség van az oszlop celláira formázást alkalmazni. Ebben a beállításban egy DataDefinition XML-ben
található oszlop nevét kell megadni, amely tartalmazza a cellára alkalmazni kívánt CSS osztály nevét. A CSS
osztályokat a delivery/gfx/style.css fájlban kell definiálni.

/DisplayDefinition/Columns/Column/InplaceEditControl

Helyben szerkesztés beállításait összefogó node. CSak akkor veszi figyelembe a rendszer ezt a beállítást, ha az
oszlopra Readonly szabályt definiálunk.

/DisplayDefinition/Columns/Column/InplaceEditControl/Type (Enumeration)

Az oszlopban a helyben szerkesztéshez használt beviteli mező típusa. Értéke lehet:

TextBox: egyszerű szöveges beviteli mező
ComboBox: lenyiló listás beviteli mező
`QueryTextBox': felugró ablakból érték-választós beviteli mező

/DisplayDefinition/Columns/Column/InplaceEditControl/Required (RuleValueType)

A helyben szerkesztésre megjelenített beviteli mező legyen-e kötelező.
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/DisplayDefinition/Columns/Column/InplaceEditControl/KeyColumn (String)

Csak ComboBox típusú helyben szerkesztésre használt mező esetén használatos beállítás. Annak az oszlopnak
a nevét lehet megadni, amely lenyíló listához tartozó értéket tartalmazza (id), mivel jellemzően olyan oszlopra
kell kirekni a szerkesztő mezőt amely valójában már az id-hoz tartozó értéket jeleníti meg, tehát a felelos
oszlopra teszem ki a szerkesztő mezőt, de a felelosid (ezt kell beállítani a KeyColumn beállításban) mezőt
fogom szerkeszteni.

/DisplayDefinition/Columns/Column/InplaceEditControl/ComboDefinition (String)

Csak ComboBox típusú helyben szerkesztésre használt mező esetén használatos beállítás. A lenyiló lista elemeit
leíró ComboDefinition XML fájl neve a kiterjesztés nelkül.

/DisplayDefinition/Columns/Column/InplaceEditControl/LookupFilterName (String)

Csak ComboBox típusú helyben szerkesztésre használt mező esetén használatos beállítás. Opcionális beállítás.
Ha a hivatkozott lenyiló lista értékkészletét tovább lehet szűkíteni egy filter megadásával, akkor annak a
filternek a nevét ebben a beállításban lehet megadni.

/DisplayDefinition/Columns/Column/InplaceEditControl/LookupFilterValue (String)

Csak ComboBox típusú helyben szerkesztésre használt mező esetén használatos beállítás. Opcionális beállítás.
Ha a hivatkozott lenyiló lista értékkészletét tovább lehet szűkíteni egy filter megadásával, akkor annak a
filternek az értékét ebben a beállításban lehet megadni.

/DisplayDefinition/Columns/Column/InplaceEditControl/ComputedValueList (RuleValueType)

Csak ComboBox típusú helyben szerkesztésre használt mező estén használatos beállítás. Opcionális beállítás,
ha a lenyiló lista elemeit dinamikusan kellene kiszámolni azt ezzel a szabállyal lehet megadni.

/DisplayDefinition/Columns/Column/InplaceEditControl/Mask (String)

Csak TextBox típusú helyben szerkesztésre használt mező esetén használatos beállítás. Ezzel lehet megadni a
beviteli maszkot, például <Mask>99999999-9-99</Mask>. További dokumentációt a Form
dokumentációjában talál.

/DisplayDefinition/Columns/Column/InplaceEditControl/IsMultiline (Boolean)

Csak TextBox típusú helyben szerkesztésre használt mező esetén használatos beállítás, több soros beviteli
mezőre van-e szűkség. Alapértelemezett érték: false.

/DisplayDefinition/Columns/Column/InplaceEditControl/Height (Integer)

Csak több soros TextBox típusú helyben szerkesztésre használt mező estén használatos beállítás. Ezzel lehet
megadni pixelben, hogy milyen magas legyen a beviteli mező.

/DisplayDefinition/Columns/Column/InplaceEditControl/FieldProperties

Helyben szerkesztés esetén itt tudjuk megadni, hogy az adott mező milyen tulajdonságú az adatbázisban
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Attribútumok:

type: az adott mező típusa. Lehetséges értékei System.String, System.Int16, System.Int32,
System.Int64, System.Byte, System.Double. Alapértelmezett értéke System.String.
allowDBNull: lehet-e null az értéke; csak System.String esetén van értelmezve
maxLength: a mező maximális hossza; csak System.String esetén van értelmezve (0 az
alapértelmezett érték, vagyis annak ellenére, hogy megjelenik az editor, beírni nem lehet semmit)
isEncrypted: a titkosítás be van kapcsolva a mezőn

/DisplayDefinition/Columns/Column/Visible (RuleValueType)

Az oszlop láthatóságát megadó szabály. A szabály alapértelemezett értéke: true, vagyis látható.

/DisplayDefinition/Columns/Column/Readonly (RuleValueType)

Az oszlopban megjelenő cellák szerkeszthetőek vagy sem. A szabály alapértelemezett értéke: false, vagyis
nem szerkeszthető.

/DisplayDefinition/Columns/Column/Width (Integer)

Az oszlop szélessége, értéke pozitív egész szám, mely pixelben értendő.

/DisplayDefinition/Columns/Column/ColumnGroupName (String)

Az oszlopcsoport neve, amely alá fog tartozni ez az oszlop.

/DisplayDefinition/ControlPanel

A szűrőket tartalmazó panel beállításait fogja össze.

/DisplayDefinition/ControlPanel/LayoutType (Enumeration)

A szűrő mező és annak feliratának egymáshoz képest való elhelyezését szabályozza. Értéke lehet: Horizontal,
Vertical. Alapértelemezett érték: Vertical.

/DisplayDefinition/ControlPanel/UseIcons (Boolean)

A címke mellett jelenjen meg egy kis ikon is. Alapértelemezett érték: false.

/DisplayDefinition/ControlPanel/ManualSearchTriggering (Boolean)

Ezzel lehet szabályozni, hogy a szűrést a szűrő értékének változtatása indítsa be vagy jelenjen meg egy
nyomógomb, amelyre kattintva lehet elindítani a szűrést. Alapértelemezett értéke false, tehát érték
változásra történik meg a szűrés.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls

A ControlPanel-re definiált szűrő mezőket és nyomógombokat összefogó node.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control
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A ControlPanel-en megjelenő szűrőmező vagy nyomógomb beállíátsait vonja össze.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Type (Enumeration)

A ControlPanel-en megjelenő szűrőmező vagy nyomógomb típusát kell ezzel a beállítással megadni. Értéke
lehet:

ComboSearch: Egy ComboBox vezérlőben kiválasztott értékkel szűri az adathalmazt.
BoolSearch: A három állapotú jelölőnégyzet vezérlővel logikai típusú adatoszlopra tudunk vele szűrni.
DateSearch: Dátum-kiválasztó vezérlővel lehet egy adott dátumra szűrni az adathalmazt
DateRange: Dátumintervallum szűrést valósítható meg ezzel a vezérlővel.
TextSearch: Egysoros szövegszerkesztő vezérlő a szöveges kereséshez (vagy szám)
ActionButton: Egy nyomógombot reprezentál, amely különböző funkciókkal rendelkezhet, például egy
külső modul egy funkciójának meghívása, dokumentum generálás, excel export, stb...
QuerySearch: ComboBox-hoz hasonló szűrő, ám ilyenkor egy választó ablak ugrik fel (táblázatból lehet
értéket választani)
TagCloud: Címkefelhő szűrés
NewObjectButton: Egy nyomógomb, amellyel új elem rögzítését lehet elvégezni. Ilyenkor a Screen
beállításban megadott képernyőt hozza fel az Effector (és a form azon a képernyőn új sort rögzít az
adatbázisban)
DeleteObjectButton: Egy nyomógomb, amellyel egy elem törlését lehet elvégezni. Ilyenkor a
BusinessObject beállítás kötelező, a törlést az ott megadott BusinessObject fogja elvégezni.
SimpleLinkButton: Egy nyomógomb, amely a Screen beállításban megadott képernyőt nyitja fel.

Az egyes típusokhoz további beállítások tartoznak, illetve a típus szűkíti az Operator lehetséges beállításait.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Name (String)

A ControlPanel-en megjelenő szűrőmező vagy nyomógomb nevét kell ezzel a beállítással megadni.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Operator (String)

A szűréshez használható SQL operátor. Az operátorok felhasználása nem minden szűrőmező esetében
lehetséges, például dátumintervallum (DateRange) szűrő esetén nem használható a like operátor.
Felhasználási módjuk megegyezik az SQL szerverben tipikusan használható WHERE operátorokéval. Lehetséges
értékei:

%like%, like%, %like

=, <, >, <=, >=, <>

in: ilyenkor a Query node megadására is szükség van, mely a kifejezés jobb oldalán szereplő
eredményhalmazt fogja előállítani.

between: dátumintervallum (DateRange) esetében használható, a {0} helyére a kezdő dátum, az {1}
helyére a végdátum kerül bele.

<ConnectedColumn>(f.Deadline BETWEEN '{0}' AND '{1} 23:59:59.999')
</ConnectedColumn>
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/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Width (Integer)

A szűrőmező szélességét lehet ezzel beállítani (pixelben). Nem kötelező, a motorban típusonként eltérő
alapértelemezett érték van.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Caption (String)

A szűrőmezőhöz tartozó feliratot kell ezzel a beállítással megadni.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/ConnectedColumnDefinition (String)

A szűrőhöz kapcsolt oszlop. Itt egy érvényes SQL kifejezést/vagy SQL oszlopot kell megadni, amely a
DataDefinition SQL mondatán alapszik.

<ConnectedColumnDefinition>pep.PeopleID</ConnectedColumnDefinition>

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/ComboDefinition (String)

Csak Type = ComboSearch típusú szűrőmező esetén használt beállítás. Ezzel a node-al kell megadni, hogy
milyen adatforrásból kell megjeleníteni a választható elemek listáját.

Példa

<Control> 
 <Name>PortfolioCombo</Name> 
 <Type>ComboSearch</Type> 
 <Caption>Státusz</Caption> 
 <ConnectedColumnDefinition>p.PortfolioID</ConnectedColumnDefinition> 
 <Operator>=</Operator> 
 <ComboDefinition>ComboPortfolio</ComboDefinition> 
</Control> 

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/LookupFilterName (String)

Csak Type = ComboSearch típusú szűrőmező esetén használt opcionális beállítás. Ha a hivatkozott lenyiló lista
értékkészletét tovább lehet szűkíteni egy filter megadásával, akkor annak a filternek a nevét ebben a
beállításban lehet megadni.

Példa

<Control> 
 <Name>ComboCountry</Name> 
 <Type>ComboSearch</Type> 
 <Caption>Ország</Caption> 
 <ConnectedColumnDefinition>c.Country</ConnectedColumnDefinition> 
 <Operator>=</Operator> 
 <ComboDefinition>ComboFixedValuesLookup</ComboDefinition> 
 <LookupFilterName>GroupNum</LookupFilterName> 
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 <LookupFilterValue>1</LookupFilterValue> 
</Control> 

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/LookupFilterValue (String)

Csak Type = ComboSearch típusú szűrőmező esetén használt opcionális beállítás. Ha a hivatkozott lenyíló lista
értékkészletét tovább lehet szűkíteni egy filter megadásával, akkor annak a filternek az értékét ebben a
beállításban lehet megadni.

Példa

<Control> 
 <Name>ComboCountry</Name> 
 <Type>ComboSearch</Type> 
 <Caption>Ország</Caption> 
 <ConnectedColumnDefinition>c.Country</ConnectedColumnDefinition> 
 <Operator>=</Operator> 
 <ComboDefinition>ComboFixedValuesLookup</ComboDefinition> 
 <LookupFilterName>GroupNum</LookupFilterName> 
 <LookupFilterValue>1</LookupFilterValue> 
</Control> 

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/IsMultiSelect (Boolean)

Csak Type = ComboSearch típusú szűrőmező esetén használt opcionális beállítás. Ezzel a beállítással lehet
engedélyezni, hogy több értéket ki lehessen jelölni a lenyíló listából.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/ComputedValueList (RuleValueType)

Csak Type = ComboSearch típusú szűrőmező esetén használt opcionális beállítás. Értékkészlet kiszámításához,
szűkítéséhez használatos beállítás, a szabály egy WHERE részletet defíniál, amit a ComboDefinition-ben levő
lekérdezésben az 1=1 helyére ír be.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/DataDefinition (String)

Csak Type = TagCloud és Type = QuerySearch típusú szűrőmezők esetén használt beállítás.

A QuerySearch típus esetében ezen a DataDefinition -ön keresztül kérdezi le az id értékhez a
megjelenítendő szöveget (pl. CompanyID és Name a Company táblából).
A TagCloud típus esetében ez a DataDefinition lesz a megjelenő címkéket kikereső adatforrás.

Példa 1:

<Control> 
 <Name>CompanyQuery</Name> 
 <Type>QuerySearch</Type> 
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 <Caption>Cég</Caption> 
 <ConnectedColumnDefinition>c.CompanyID</ConnectedColumnDefinition> 
 <Operator>=</Operator> 
 <Screen>ScreenChoiseCompany</Screen> 
 <DataDefinition>DataDefinitionCompanyEdit</DataDefinition> 
 <KeyColumnDefinition>CompanyID</KeyColumnDefinition> 
 <ValueColumn>Name</ValueColumn> 
</Control> 

**Példa 2:

<Control> 
 <Name>tagCloud1</Name> 
 <Type>TagCloud</Type> 
 <Caption>Címkefelhő</Caption> 
 <Width>430</Width> 
 <DataDefinition>DataDefinitionDocumentTagCloud</DataDefinition> 
 <TagGroupColumn>tagGroup</TagGroupColumn> 
 <TagCaptionColumn>tag</TagCaptionColumn> 
 <TagValueColumn>count</TagValueColumn> 
 <TagIDColumn>tagValue</TagIDColumn> 
 <TagSearchControlDefinitionColumn>psearchDef</TagSearchControlDefinitionCo
lumn> 
 <DisplayGroupInControl>false</DisplayGroupInControl> 
</Control> 

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/KeyColumnDefinition (String)

Csak Type = QuerySearch típusú szűrőmező esetén használt beállítás. A DataDefinition-ben hivatkozott
adatforrás WHERE részében milyen SQL kifejezést használva keressük az id-hoz az értéket. A pédában a
DataDefinitionCompanyEdit DataDefinition-ben definiált lekérdezésben az 1=1 részét a c.CompanyID =
'5' -re cseréli (ha az 5-ős id értékkel bíró céget keressük)

Példa:

<Control> 
 <Name>CompanyQuery</Name> 
 <Type>QuerySearch</Type> 
 <Caption>Cég</Caption> 
 <ConnectedColumnDefinition>c.CompanyID</ConnectedColumnDefinition> 
 <Operator>=</Operator> 
 <Screen>ScreenChoiseCompany</Screen> 
 <DataDefinition>DataDefinitionCompanyEdit</DataDefinition> 
 <KeyColumnDefinition>c.CompanyID</KeyColumnDefinition> 
 <ValueColumn>Name</ValueColumn> 
</Control> 
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/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/ValueColumn (String)

Csak Type = QuerySearch típusú szűrőmező esetén használt beállítás. A DataDefinition-ben hivatkozott
adatforrás eredményének melyik oszlopa tartalmazza az értéket (ami megjelenik a mezőben). A példában a
Name oszlop fogja tartalmazni a megjelenített értéket (mondjuk Oriana Kft.)

Példa:

<Control> 
 <Name>CompanyQuery</Name> 
 <Type>QuerySearch</Type> 
 <Caption>Cég</Caption> 
 <ConnectedColumnDefinition>c.CompanyID</ConnectedColumnDefinition> 
 <Operator>=</Operator> 
 <Screen>ScreenChoiseCompany</Screen> 
 <DataDefinition>DataDefinitionCompanyEdit</DataDefinition> 
 <KeyColumnDefinition>c.CompanyID</KeyColumnDefinition> 
 <ValueColumn>Name</ValueColumn> 
</Control> 

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/UseNumericRestriction (Enumeration)

A TextSearch szűrőmező esetén használható beállítás, ezzel lehet megadni, hogy a szűrőmezőbe csak szám
írható be. Értéke lehet: byte, int16, int32, int64, double. Alapértelemezett érték: int32 (tehát ha van
értéke ennek e beállításnak de egyik felsorolt érték sem).

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/UseHTMLEncode (Boolean)

Technikai jellegű beállítás, ritkán használt. Az Effector alapértelmezetten, védelmi okokból a HTML nyelvben
használt kifejezéseket átalakít, hogy azok biztonságosan tárolhatóak legyenek. Alapértelemezett értéke: true,
vagyis elvégzi a konverziót. false érték esetén a keresés a kódolás nélküli formával fog végrehajtódni.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/CharacterCounterType (Enumeration)

A TextSearch szűrőmező esetén használható beállítás, lehetséges értéke:

None: Alapértelemezett érték, a szűrőmezőnél nincs karakter számláló.
Count: A beírt karakterek számát jeleníti meg.
Remaining: A hátralevő karakterek számát jeleníti meg.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/MaxLength (Integer)

A TextSearch szűrőmező esetén használható beállítás, a szűrőmezébe bevihető maximális karakterek számát
lehet megadni.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/IsIndeterminateAllowed (Boolean)
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Csak Type = BoolSearch esetén értelmezett beállítás, amivel aszbályozni lehet azt, hogy a szűrőmező három
(bejelőlt, nem bejelőlt és nem tudni) vagy csak két állípottal rendelkezzen. Alapértelmezett értéke true vagyis
három állású legyen a szűrőmező.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/ButtonLooksLike (Enumeration)

Ezzel a beállítással lehet módosítani, hogy egy gomb egy másik funkciógombhoz hasonlóan jelenjen meg.
Értékei lehetnek:

Auto: Ez az alapértelmezett beállítás, lényegében azt monda, hogy ne változtasson a rendszer a gomb
külsején.
SaveButton: Nézzen úgy ki a gomb, mintha mentés gomb lenne az űrlapon.
CancelButton: Nézzen úgy ki a gomb, mintha mégse gomb lenne az űrlapon.
DeleteButton: Nézzen úgy ki a gomb, mintha törlés gomb lenne az űrlapon.
DeleteObjectButton: Nézzen úgy ki a gomb, mintha törlés gomb lenne az a táblázaton (ebben az
XML-ben ezt kell használni).
NewObjectButton: Nézzen úgy ki a gomb, mintha új rögzítése gomb lenne az a táblázaton (ebben az
XML-ben ezt lehet használni).

A példában egy ProcessResultSet gomb van úgy feltüntetve a felületen, mintha törlés gomb lenne.

Példa:

<Control> 
 <Name>DeleteColumn</Name> 
 <Type>ActionButton</Type> 
 <Caption>Oszlop törlése</Caption> 
 <ButtonLooksLike>DeleteObjectButton</ButtonLooksLike> 
 <OnButtonClick> 
  <ActionType>ProcessResultSet</ActionType> 
  <RefreshAfterAction>Component</RefreshAfterAction> 
  <CloseScreenAfterAction>false</CloseScreenAfterAction> 
  <OnlySelectedRows>true</OnlySelectedRows> 
  <StoredProcedure>osp_prs_DeleteColumn</StoredProcedure> 
 </OnButtonClick> 
</Control> 

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Icon (String)

A gombra egyedi ikont lehet feltenni, az értéke egy speciális css osztály. A példában a másolás gomb címe
elött egy álltalános fájl másolás ikon jelenik meg.

Példa:

<Control> 
 <Name>Copy</Name> 
 <Type>ActionButton</Type> 
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 <Caption>Másolás</Caption> 
 <Icon>fa fa-files-o</Icon> 
 <OnButtonClick> 
  <ActionType>ProcessResultSet</ActionType> 
  <RefreshAfterAction>Screen</RefreshAfterAction> 
  <CloseScreenAfterAction>false</CloseScreenAfterAction> 
  <OnlySelectedRows>true</OnlySelectedRows> 
  <StoredProcedure>osp_FSYS_ES_prs_ScreenCopy</StoredProcedure> 
 </OnButtonClick> 
</Control> 

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Screen (String)

Ez a beállítás Type = NewObjectButton, Type = SimpleLinkButton és Type = QuerySearch szűrőmezők
esetében kötelező beállítás.

A gomb megnyomásakor (illetve QuerySearch esetén az értékválasztó ablak) felugró képernyő neve. (a
ReferencedMinorMenu node-ban megadott MinorMenu-ben nem kell szerepelnie).

Példa 1:

<Control> 
 <Name>CompanyQuery</Name> 
 <Type>QuerySearch</Type> 
 <Caption>Cég</Caption> 
 <ConnectedColumnDefinition>c.CompanyID</ConnectedColumnDefinition> 
 <Operator>=</Operator> 
 <Screen>ScreenChoiseCompany</Screen> 
 <DataDefinition>DataDefinitionCompanyEdit</DataDefinition> 
 <KeyColumnDefinition>c.CompanyID</KeyColumnDefinition> 
 <ValueColumn>Name</ValueColumn> 
</Control> 

Példa 2:

<Control> 
 <Name>NewDocument</Name> 
 <Type>NewObjectButton</Type> 
 <Caption>Új</Caption> 
 <ReferencedMinorMenu>MMExample</ReferencedMinorMenu> 
 <Screen>ScreenDocument</Screen> 
 <BusinessObject>BusinessObjectDocument</BusinessObject> 
</Control> 

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/ReferencedMinorMenu (String)
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Opcionális beállítás, ezzel lehet megadni, hogy a felnyíló képernyő melyik MinorMenu nevét használja egyes
funkciókban hivatkozásként. Ez a beállítás QuerySearch, NewObjectButton típusok esetében szanálható

Példa:

<Control> 
 <Name>NewDocument</Name> 
 <Type>NewObjectButton</Type> 
 <Caption>Új</Caption> 
 <ReferencedMinorMenu>MMExample</ReferencedMinorMenu> 
 <Screen>ScreenDocument</Screen> 
 <BusinessObject>BusinessObjectDocument</BusinessObject> 
</Control> 

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Target (String)

Opcionális beállítás, segítségével megadható, hogy új böngésző ablakban (fülön) jelenjen meg a megnyitni
kívánt képernyő (NewObjectButton, SimpleLinkButton típusok esetében). Az új ablakban velő
megnyitáshoz a _blank értéket érdemes használni. Úgyanúgy működik, mint a HTML-nél a target beállítás az
a tag-en.

Példa

<Control> 
 <Name>NewCompany</Name> 
 <Type>NewObjectButton</Type> 
 <Caption>Új</Caption> 
 <ReferencedMinorMenu>MMExample</ReferencedMinorMenu> 
 <Screen>ScreenCompany</Screen> 
 <BusinessObject>BusinessObjectCompany</BusinessObject> 
 <Target>_blank</Target> 
</Control> 

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/BusinessObject (String)

Ez a beállítás Type = NewObjectButton és Type = DeleteObjectButton szűrőmezők esetében kötelező
beállítás. NewObjectButton esetén annak a BusinessObject-nek a neve, amely lehetséges altípusai kellene
választani. DeleteObjectButton esetén annak a BusinessObject-nek a nevét kell megadni, amely a törlést
el fogja végezni, illetve a pontos beazonosításhoz egy idColumn atribútummal kell megadni, hogy a táblázat
(vagy kártya lista) melyik oszlopa tartalmazza az egyedi azonosítót.

Példa 1:

<Control> 
 <Name>NewDocument</Name> 
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 <Type>NewObjectButton</Type> 
 <Caption>Új</Caption> 
 <ReferencedMinorMenu>MMExample</ReferencedMinorMenu> 
 <Screen>ScreenDocument</Screen> 
 <BusinessObject>BusinessObjectDocument</BusinessObject> 
</Control> 

Példa 2:

<Control> 
 <Name>DeleteDocument</Name> 
 <Type>DeleteObjectButton</Type> 
 <Caption>Törlés</Caption> 
 <BusinessObject 
idColumn="DocumentID">BusinessObjectDocument</BusinessObject> 
</Control> 

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick

A nyomógombokra további beállításokat lehet megadni ez alatt a gyűjtő tag alatt.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/ActionType (Enumeration)

OpenUrl: A gombbal egy URL-t akarunk megnyitni új ablakban
Outer és Report: A gombbal egy .dll-ben lefejlesztett szerver oldali funkciónalitást akarunk meghívni. A
kettő között már nincs különbség (új interface-k használata esetén)
Export: A gomb a beépített exportálás funkciót fogja használni.
ProcessResultSet: A gombbal egy tároltat akarunk meghívni, amely valamilyen feladatot végez majd
el. Ez a ProcessResultSet funkció (kötött parméterek a tárolton, kötött adatcserére használt táblák....)
GenerateDocument: A gombbal a beépített dokumentum létrehozó funkcióonalitást fogjuk meghívni.
ActionButtonChain: A gombbal több másik gomb egymás utáni lenyomását akarjuk szimulálni.

Példa 1:

<Control> 
 <Name>prs1</Name> 
 <Type>ActionButton</Type> 
 <Caption>ProcessResultSet OnlySelectedRows</Caption> 
 <OnButtonClick> 
  <ActionType>ProcessResultSet</ActionType> 
  <OnlySelectedRows>true</OnlySelectedRows> 
  <StoredProcedure>osp_prs_RT_ProcessResultSet</StoredProcedure> 
 </OnButtonClick> 
</Control> 
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Példa 2:

<Control> 
 <Name>export</Name> 
 <Type>ActionButton</Type> 
 <Caption>Excel export</Caption> 
 <OnButtonClick> 
  <ActionType>Export</ActionType> 
 </OnButtonClick> 
</Control> 

Példa 3:

<Control> 
 <Name>DLL</Name> 
 <Type>ActionButton</Type> 
 <Caption>DLL hívás</Caption> 
 <OnButtonClick> 
  <ActionType>Outer</ActionType> 
  <Module action="CustomerDLLDataGrid" 
className="orn_ReleaseTest.CustomerDLLDataGrid">
[##LocalProgramPath##]\orn_ReleaseTest.dll</Module> 
 </OnButtonClick> 
</Control> 

Példa 4:

<Control> 
 <Name>Chain1</Name> 
 <Type>ActionButton</Type> 
 <Caption>ActionButtonChain</Caption> 
 <OnButtonClick> 
  <ActionType>ActionButtonChain</ActionType> 
  <ChainItems> 
   <Item id="1">prs1</Item> 
   <Item id="2">DLL</Item> 
  </ChainItems> 
 </OnButtonClick> 
</Control> 

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/StoredProcedure (String)

Csak ActionType = ProcessResultSet és ActionType = GenerateDocument esetében értelmezett beállítás.
Annak a tárolt eljárásnak a nevét kell megadni, amely a ProcessResultSet funkciót végrehajtja, illetve a
dokumentum generáláshoz előkészíti az adatokat és beállítja a funkció paramétereit.
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/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/OnlySelectedRows (Boolean)

Csak ActionType = ProcessResultSet és ActionType = Outer esetében értelmezett beállítás. Csak kijelölt
sorokon fut le a beállított funkció. Alapértelemezett értéke: false.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/RefreshAfterAction (Enumeration)

Csak ActionType = ProcessResultSet, ActionType = GenerateDocument, ActionType = Report és
ActionType = Outer esetében értelmezett beállítás. A művelet végrehajtása után frissüljön-e az egész
képernyő, vagy az aktuális komponens. Opcionális betűállítás, lehetséges értékei Component, Screen, None.
Alapértelmezett értéke None.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/CloseScreenAfterAction (Boolean)

Csak Type = ActionButton esetében értelmezett beállítás. Ezzel a beállítással lehet megadni, hogy a funkció
élvégzése után az Effector zárja be a képernyőt. Alapértelemezett értéke: false, vagyis nem zárja be a
képernyőt.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/Url (String)

Csak ActionType = OpenUrl esetén értelmezett beállítás, a megnyitni kivánt weboldal URL-jét kell benne
megadni. A beállított URL mindenképpen új ablakban (vagy fülön) hozza fel az Effector.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/UrlWindowOptions (String)

Csak ActionType = OpenUrl esetén értelmezett beállítás, a felugró ablak paramétereit lehet benne megadni

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/ChainItems

Csak ActionType = ActionButtonChain esetén értelmezett beállítás. Egy gombra több funkciót fel lehet
fűzni, azaz egy gombra nyomással el tudjuk érni azt, mintha egymás után több gombot nyomtunk volna meg
a felületen. Ezeket fogja össze ez a node.

Példa:

<Control> 
    <Name>Chain1</Name> 
    <Type>ActionButton</Type> 
    <Caption>ActionButtonChain</Caption> 
 <OnButtonClick> 
  <ActionType>ActionButtonChain</ActionType> 
       <ChainItems> 
   <Item id="1">prs1</Item> 
   <Item id="2">DLL</Item> 
  </ChainItems> 
 </OnButtonClick> 
</Control> 
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/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/ChainItems/Item (String)

Csak ActionType = ActionButtonChain esetén értelmezett beállítás, értéke annak a ControlPanel-en
található nyomógombnak a neve, amely részt vesz az láncolatban. Az id attribútuma határozza meg a
sorrendet (integer).

Példa:

<Control> 
    <Name>Chain1</Name> 
    <Type>ActionButton</Type> 
    <Caption>ActionButtonChain</Caption> 
 <OnButtonClick> 
  <ActionType>ActionButtonChain</ActionType> 
       <ChainItems> 
   <Item id="1">prs1</Item> 
   <Item id="2">DLL</Item> 
  </ChainItems> 
 </OnButtonClick> 
</Control> 

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/Module (String)

Csak ActionType = Outer és ActionType = Report esetén értelmezett beállítás. Ezzel lehet megadni a dll
hívás paramétereit.

A node értéke maga a .dll fájl neve elérési úttal. Az elérési útban feltüntetett
[##LocalProgramPath##] szöveget az Effector a mindenkori weboldal bin mappájára cseréli le, így a
lefordított dll fájl bemásolható közvetlenül az Effector program fájlai közé.
A className attribútummal kell megadni annak az osztálynak a nevét, amely megvalósítja a kívánt
egyedi funkciót
Az action attribútummal lehet kiválasztani a funkción belül, hogy mit szeretnénk végrehajtani (ez nem
rendszer szintű és a fejlesztőnek kell ezeket kitalálni lekezelni).

Példa:

<Control> 
 <Name>DLL</Name> 
 <Type>ActionButton</Type> 
 <Caption>DLL hívás</Caption> 
 <OnButtonClick> 
  <ActionType>Outer</ActionType> 
  <Module action="CustomerDLLDataGrid" 
className="orn_ReleaseTest.CustomerDLLDataGrid">
[##LocalProgramPath##]\orn_ReleaseTest.dll</Module> 
    </OnButtonClick> 
</Control> 
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/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/DataSources

Csak ActionType = Export esetén értelmezett beállítás. Az export funkciónak meg lehet adni más adatforrást
az aktuális DisplayDefinition helyett.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/DataSources/DataSource (String)

Csak ActionType = Export esetén értelmezett beállítás. Az export funkciónak meg lehet adni más adatforrást
az aktuális DisplayDefinition helyett. A node értéke annak a DisplayDefinition-nek a neve, amelyet ki
szeretnénk exportálni. A filterType attribútummal lehet megadni, hogy a bejövő vagy kimenő filtereket
használja fel a szűréshez. Az attribútum értéke lehet In,Out, az alapértelmezett érték: Out.

Példa:

<Control> 
 <Name>exportPeopleCompany</Name> 
 <Type>ActionButton</Type> 
 <Caption>Excel export (emberek és cégek)</Caption> 
 <OnButtonClick> 
  <ActionType>Export</ActionType> 
  <DataSources> 
   <DataSource 
filterType="Out">DisplayDefinitionPeoples</DataSource> 
   <DataSource 
filterType="Out">DisplayDefinitionCompanies</DataSource> 
  </DataSources> 
 </OnButtonClick> 
</Control> 

Minden egyes forrásból egy munkalap keletkezik a felsorolás sorrendjében.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/ExcelTemplate (String)

Csak ActionType = Export esetén értelmezett beállítás. Megadható excel template, amelybe az adatexport
történik. A template elérési útját az ExcelTemplate táblában kell megadni. A firstCell attribútummal lehet
megadni, hogy az egyes munkalapokon melyik cellától kezdje az Effector az adatokkal való kitöltést. Ez egy
vesszővel elválasztott cellahivatkozás. Alapértelmezetten minden munkalapon az A2 cellától kezdődik a
kitöltés.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/DefaultExportFormat (Enumeration)

Csak ActionType = Export esetén értelmezett beállítás, ezzel meg lehet adni, hogy az exportálás
paramétereit kiválasztó képernyőn alapértelmezés szerint melyik formátum legyen kijelölve. Értéke lehet CSV,
Excel97To2003, Xlsx.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/DefaultExportType (Enumeration)
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Csak ActionType = Export esetén értelmezett beállítás, ezzel meg lehet adni, hogy az exportálás
paramétereit kiválasztó képernyőn alapértelmezés szerint mely Export tartomány legyen kijelölve. Értéke lehet
All, Actual és OnlySelected, alapértelemezett érték All.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/OnButtonClick/ExportFillMethod (Enumeration)

Csak ActionType = Export esetén értelmezett beállítás, ezzel a beállítással lehet szabályozni, hogy az Excel
sablon kitöltésekor milyen módszerrel történjen az adatok betöltése. Lehetséges értékei Insert, Overwrite,
alapértelemezett érték Insert. Az Insert beállítás minden adatsornak új Excel sort szúr be az Effector, amíg
Overwrite esetén felülírja a cellák tartalmát (akkor érdemes használni, ha egy megadott cellatartományt kell
kitölteni adatokkal).

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Question

Csak ActionButton vezérlő esetén használható beállítás. Párbeszédablakot nyit meg a funkció lefutása előtt.
Opcionális. A type atribútummal lehet megadni, hogy milyen gombok jelenjenek meg a felugró
párbeszédablakok. Lehetséges értékei:

OkCancel: a felugró ablak tartalmaz egy "Ok" és egy "Mégsem" gombot. Az "Ok" gomb megnyomására
a művelet folytatódik, a "Mégsem" gomb megnyomására nem fog történni semmi.
Ok: egy tájékoztató ablakot lehet megjeleníteni mentés előtt
Cancel: tájékoztatást jelenít meg, de meg is akadályozza a mentést
Custom: a Button beállítással lehet megadni, hogy milyen további gombokat akarunk megjeleníteni a
párbeszéd ablakon. Ilyenkor a kiválasztott gomb azonosítóját megkapja a ProcessResultSet funkció.

Példa:

<Question type="Custom"> 
      <Condition type="Constant" return="boolean" default="false">true</Condition> 
      <Message type="Constant" return="string" default="">Kérem válasszon!
</Message> 
      <Buttons><![CDATA[{"option1": { "className": "btn-primary", "label": "Opció 
1" }, "option2": { "className": "btn-info", "label": "Opció 2" }, "cancel": { 
"className": "btn-danger", "label": "Mégsem", "cancel": true }}]]></Buttons> 
</Question> 

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Question/Message (RuleValueType)

A megjeleníteni kivánt üzenetet kiszámító szabály.

Példa:

<Question type="Custom"> 
      <Condition type="Constant" return="boolean" default="false">true</Condition> 
      <Message type="Constant" return="string" default="">Kérem válasszon!
</Message> 
      <Buttons><![CDATA[{"option1": { "className": "btn-primary", "label": "Opció 
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1" }, "option2": { "className": "btn-info", "label": "Opció 2" }, "cancel": { 
"className": "btn-danger", "label": "Mégsem", "cancel": true }}]]></Buttons> 
</Question> 

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Question/Condition (RuleValueType)

Ezzel lehet szabályozni, hogy megjelenjen a felugró ablak vagy sem. Ha a szabály értéke végül true lesz,
akkor megjelenik a felugró ablak.

Példa:

<Question type="Custom"> 
      <Condition type="Constant" return="boolean" default="false">true</Condition> 
      <Message type="Constant" return="string" default="">Kérem válasszon!
</Message> 
      <Buttons><![CDATA[{"option1": { "className": "btn-primary", "label": "Opció 
1" }, "option2": { "className": "btn-info", "label": "Opció 2" }, "cancel": { 
"className": "btn-danger", "label": "Mégsem", "cancel": true }}]]></Buttons> 
</Question> 

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Question/Buttons (String)

Ez a beállítás csak type = Custom esetén van értelmezve. Egy JSON definíciót kell megadni. A mégsem
gombot külön meg kell jelölni "cancel": true értékkel.

Példa:

<Question type="Custom"> 
      <Condition type="Constant" return="boolean" default="false">true</Condition> 
      <Message type="Constant" return="string" default="">Kérem válasszon!
</Message> 
      <Buttons><![CDATA[{"option1": { "className": "btn-primary", "label": "Opció 
1" }, "option2": { "className": "btn-info", "label": "Opció 2" }, "cancel": { 
"className": "btn-danger", "label": "Mégsem", "cancel": true }}]]></Buttons> 
</Question> 

A tárolt eljárásban a következő pár sorral lehet megtudni, hogy vegül melyik gombot nyomta meg a
felhasználó:

DECLARE  
 @clickedButton VARCHAR(100) 
 
SELECT TOP 1 @clickedButton = ClickedQuestionButton FROM ProcessResultSet WHERE 
ProcessResultSetID = @ProcessResultSetID 
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A fenti példában, ha valaki az "Opció 2" gombra kattint, akkor az option2 értéket megkapja meg a
@clickedButton változóba.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/TagCaptionColumn (String)

Csak címkefelhő szűrő esetén használt (Type = TagCloud) beállítás. A DataDefinition beállításban (a
Control-on belüli) megadott adatforrás azon oszlopának nevét kell megadni, amely a címkék felíratát
tartalmazza.

Példa:

<Control> 
 <Name>tagCloud1</Name> 
 <Type>TagCloud</Type> 
 <Caption>Tag cloud</Caption> 
 <DataDefinition>DDTagCloudSample</DataDefinition> 
 <TagGroupColumn>tagGroup</TagGroupColumn> 
 <TagCaptionColumn>tagCaption</TagCaptionColumn> 
 <TagValueColumn>count</TagValueColumn> 
 <TagIDColumn>tagID</TagIDColumn> 
 <TagPSearchDefinitionColumn>psearchDef</TagPSearchDefinitionColumn> 
 <Width>430</Width> 
 <DisplayGroupInControl>false</DisplayGroupInControl> 
</Control> 

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/TagGroupColumn (String)

Csak címkefelhő szűrő esetén használt (Type = TagCloud) beállítás. A DataDefinition beállításban (a
Control-on belüli) megadott adatforrás azon oszlopának nevét kell megadni, amely a címkék csoportjainak
nevét tartalmazza.

Példa:

<Control> 
 <Name>tagCloud1</Name> 
 <Type>TagCloud</Type> 
 <Caption>Tag cloud</Caption> 
 <DataDefinition>DDTagCloudSample</DataDefinition> 
 <TagGroupColumn>tagGroup</TagGroupColumn> 
 <TagCaptionColumn>tagCaption</TagCaptionColumn> 
 <TagValueColumn>count</TagValueColumn> 
 <TagIDColumn>tagID</TagIDColumn> 
 <TagPSearchDefinitionColumn>psearchDef</TagPSearchDefinitionColumn> 
 <Width>430</Width> 
 <DisplayGroupInControl>false</DisplayGroupInControl> 
</Control> 
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/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/TagIDColumn (String)

Csak címkefelhő szűrő esetén használt (Type = TagCloud) beállítás. A DataDefinition beállításban (a
Control-on belüli) megadott adatforrás azon oszlopának nevét kell megadni, amely a címkéhez tartozó
(csoporton belüli) egyedi azonosítót tartalmazza.

Példa:

<Control> 
 <Name>tagCloud1</Name> 
 <Type>TagCloud</Type> 
 <Caption>Tag cloud</Caption> 
 <DataDefinition>DDTagCloudSample</DataDefinition> 
 <TagGroupColumn>tagGroup</TagGroupColumn> 
 <TagCaptionColumn>tagCaption</TagCaptionColumn> 
 <TagValueColumn>count</TagValueColumn> 
 <TagIDColumn>tagID</TagIDColumn> 
 <TagPSearchDefinitionColumn>psearchDef</TagPSearchDefinitionColumn> 
 <Width>430</Width> 
 <DisplayGroupInControl>false</DisplayGroupInControl> 
</Control> 

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/TagValueColumn (String)

Csak címkefelhő szűrő esetén használt (Type = TagCloud) beállítás. A DataDefinition beállításban (a
Control-on belüli) megadott adatforrás azon oszlopának nevét kell megadni, amely a címke mellett
megjelenített számláló értékét tartalmazza.

Példa:

<Control> 
 <Name>tagCloud1</Name> 
 <Type>TagCloud</Type> 
 <Caption>Tag cloud</Caption> 
 <DataDefinition>DDTagCloudSample</DataDefinition> 
 <TagGroupColumn>tagGroup</TagGroupColumn> 
 <TagCaptionColumn>tagCaption</TagCaptionColumn> 
 <TagValueColumn>count</TagValueColumn> 
 <TagIDColumn>tagID</TagIDColumn> 
 <TagPSearchDefinitionColumn>psearchDef</TagPSearchDefinitionColumn> 
 <Width>430</Width> 
 <DisplayGroupInControl>false</DisplayGroupInControl> 
</Control> 

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/TagSearchControlDefinitionColumn (String)
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Csak címkefelhő szűrő esetén használt (Type = TagCloud) beállítás. A DataDefinition beállításban (a
Control-on belüli) megadott adatforrás azon oszlopának nevét kell megadni, amely a szűréshez definiál egy
ControlPanel-beli Control elemet.

Példa:

<Control> 
 <Name>tagCloud1</Name> 
 <Type>TagCloud</Type> 
 <Caption>Tag cloud</Caption> 
 <DataDefinition>DDTagCloudSample</DataDefinition> 
 <TagGroupColumn>tagGroup</TagGroupColumn> 
 <TagCaptionColumn>tagCaption</TagCaptionColumn> 
 <TagValueColumn>count</TagValueColumn> 
 <TagIDColumn>tagID</TagIDColumn> 
 <TagPSearchDefinitionColumn>psearchDef</TagPSearchDefinitionColumn> 
 <Width>430</Width> 
 <DisplayGroupInControl>false</DisplayGroupInControl> 
</Control> 

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/DisplayGroupInControl (Boolean)

Csak címkefelhő szűrő esetén használt (Type = TagCloud) beállítás. Alapértelemezett értéke: true. Ha értéke
false, akkor a kontrollon nem jelenik meg, hogy mely csoportokból lettek választva az aktív címkék.

Példa:

<Control> 
 <Name>tagCloud1</Name> 
 <Type>TagCloud</Type> 
 <Caption>Tag cloud</Caption> 
 <DataDefinition>DDTagCloudSample</DataDefinition> 
 <TagGroupColumn>tagGroup</TagGroupColumn> 
 <TagCaptionColumn>tagCaption</TagCaptionColumn> 
 <TagValueColumn>count</TagValueColumn> 
 <TagIDColumn>tagID</TagIDColumn> 
 <TagPSearchDefinitionColumn>psearchDef</TagPSearchDefinitionColumn> 
 <Width>430</Width> 
 <DisplayGroupInControl>false</DisplayGroupInControl> 
</Control> 

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Query (String)

Ez kizárólag az in operátor esetében használható elem. Itt egy SQL WHERE mondatrészt kell megadni, amely a
ConnectedColumnDefinition-ban megadott oszlophoz állítja elő a kiértékelendő kifejezés jobb oldalát. Ha a
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Query értéke tartalmazza a #param# karakterláncot, akkor annak helyére lesz beillesztve a szűrőmező értéke.
Ez tipikusan a Query node-ban elhelyezkedő SELECT utasítás szűrésére használható fel.

<Control> 
 <Name>ComboBoxSample</Name> 
 <Type>ComboSearch</Type> 
 <ComboDefinition>ComboSample</ComboDefinition> 
 <Caption>Sample Caption</Caption> 
 <ConnectedColumnDefinition>sampleTable.SampleField</ConnectedColumnDefinit
ion> 
 <Operator>in</Operator> 
 <Query> 
  (SELECT PeopleID 
  FROM People WITH (NOLOCK) 
  WHERE PeopleID = '#param#') 
 </Query> 
</Control> 

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Collation (String)

Szabadszöveges szűrőmező esetén van értelmezve. Akkor használjuk, ha az adatbázis mezőre eltérő
Collation szerint akarunk szűrni, mint az alapbeállítás. Opcionális.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/DisplayOverColumn (String)

Ha a szűrőmezőt nem a ControlPanel-en szeretnénk megjeleníteni, hanem a táblázat egy oszlopának fejléce
alatt, akkor be kell állítanunk ezt a node-ot. Értéke annak az oszlopnak a name attribútuma, amely fejléce alatt
szeretnénk, hogy megjelenjen a szűrőmező. Opcionális.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/DefaultValue (RuleValueType)

Szűrőmező alapértelmezett értéke. Opcionális.

Példa:

<Control> 
 <Name>ObjectTypeText</Name> 
 <Type>TextSearch</Type> 
 <Caption>ObjectType</Caption> 
 <ConnectedColumnDefinition>p.ObjectType</ConnectedColumnDefinition> 
 <Operator>=</Operator> 
 <Visible type="Constant" return="boolean" default="false">false</Visible> 
 <DefaultValue type="Constant" return="string" 
default="">Teszt</DefaultValue> 
</Control> 
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/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/SessionValue (RuleValueType)

Ezzel a beállítással a szűrőmezőn meg lehet jeleníteni egy ikont (ház), amelyre kattintva az ebben a szabályban
megadott értéket állítja be a szűrőmezőbe. Ha nincs ez a beállítás, akkor nincs kint a szűrőmezőn az ikon sem.

Példa

<Control> 
 <Name>FelelosComboBox</Name> 
 <Type>ComboSearch</Type> 
 <Caption>Felhasználó</Caption> 
 <ConnectedColumnDefinition>FELELOS</ConnectedColumnDefinition> 
 <Operator>=</Operator> 
 <SessionValue type="Constant" return="int" default="0">
[##Session.UserID##]</SessionValue> 
 <ComboDefinition>ComboUsers</ComboDefinition> 
</Control> 

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Visible (RuleValueType)

Szűrőmező láthatósága. A szabály alapértelmezett értéke: true, vagyis látható.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Required (RuleValueType)

Szűrőmező kitöltése kötelező. A szabály alapértelmezett értéke: false, vagyis nem kötelező.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/ComputedValue (RuleValueType)

Szűrőmező számított értéke. Opcionális.

Példa

<Control> 
 <Name>WorkflowText</Name> 
 <Type>TextSearch</Type> 
 <Caption>Folyamat azon.</Caption> 
 <ConnectedColumnDefinition>e.WorkflowID</ConnectedColumnDefinition> 
 <Operator>=</Operator> 
 <Visible type="Constant" return="boolean" default="false">false</Visible> 
 <DefaultValue type="Constant" return="string" default="">
[##Filter.Workflow_ID##]</DefaultValue> 
 <ComputedValue type="Constant" return="string" default="">
[##Filter.Workflow_ID##]</ComputedValue> 
</Control> 

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Readonly (RuleValueType)
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Szűrőmező szerkeszthetőségét szabályozza ez a beállítás. A szabály alapértelemezett értéke: false, vagyis
szerkeszthető.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Tooltip (RuleValueType)

Ezzel a szabállyal lehet definiálni tooltip szöveget. A tooltip ikon (illetve gomb esetén a tooltip cserélődik le)
csak akkor jelenik meg, ha ennek a szabálynak a kiértékelése nem üres szöveg.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/Warning (RuleValueType)

Ez a szabály a Tooltip szabályhoz hasonlóan működik, eltérés, hogy feltűnőbb az ikon.

/DisplayDefinition/ControlPanel/Controls/Control/PlaceHolder (RuleValueType)

Szűrőmezőbe írt szöveg, ha nincs benne érték. Opcionális.

/DisplayDefinition/Links

A linkek definiálását összefogó node.

/DisplayDefinition/Links/Link

Egy link definiálását összefogó node.

/DisplayDefinition/Links/Link/Type (Enumeration)

A Link típusát lehet ezzel a beállítással megadni. Opcionális beállítás, alapértelmezett érték: Exists. Értéke
lehet:

Exists: A ColumnName oszlopot felhasználva kiszámolt kimenő filterrel nyitja meg a Screen node-ban
megadott képernyőt.
NewOrExists: Ugyanaz, mint az Exists annyi különbséggel, hogy ha az érték nulla, akkor új rögzítéssel
nyítja meg az adott képernyőt. (lényegében mintha NewObjectButton-t nyomott volna valaki)
New: Hasonló az NewOrExists-hez, de ebben az esetben mindenképpen új rögzítéssel nyitja meg a
megadott képernyőt
ProcessResultSet: A linkre kattintással egy ControlPanel-en definiált ProcessResultSet lefutását
teszi lehetővé. A ProcessResultSetControl beállítással kell megadni anak a Control-nak a Name
értékét.
OpenUrl: A linkre kattintással az oszlop értékében található URL-t nyitja meg.

/DisplayDefinition/Links/Link/ColumnName (String)

Annak az oszlopnak az azonosítója (a /DisplayDefinition/Columns/Column node name attribútuma), ahol
megjelenik a link.

/DisplayDefinition/Links/Link/ReferencedMinorMenu (String)

Opcionális beállítás, ezzel lehet megadni, hogy a felnyíló képernyő melyik MinorMenu nevét használja egyes
funkciókban hivatkozásként.
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<Link> 
    <ColumnName>SampleColumn</ColumnName> 
    <ReferencedMinorMenu>MMSample</ReferencedMinorMenu> 
    <Screen>ScreenSample</Screen> 
</Link> 

/DisplayDefinition/Links/Link/Screen (String)

A link megnyomásakor felugró képernyő neve. (a ReferencedMinorMenu node-ban megadott MinorMenu-
ben nem kell szerepelnie).

<Link> 
    <ColumnName>SampleColumn</ColumnName> 
    <ReferencedMinorMenu>MMSample</ReferencedMinorMenu> 
    <Screen>ScreenSample</Screen> 
</Link> 

/DisplayDefinition/Links/Link/Target (String)

Opcionális beállítás, segítségével megadhat, hogy új böngésző ablakban (fülön) jelenjen meg a megnyitni
kívánt képernyő. Az új ablakban való megnyitáshoz a _blank értéket érdemes használni. Ugyanúgy működik,
mint a HTML-nél a target beállítás az a tag-en.

Példa

<Link> 
 <ColumnName>Name</ColumnName> 
 <Screen>ScreenCompany</Screen> 
 <ReferencedMinorMenu>MMExample</ReferencedMinorMenu> 
 <Target>_blank</Target> 
</Link> 

/DisplayDefinition/Links/Link/ProcessResultSetControl (String)

Ha a Type értéke ProcessResultSet, akkor ebben a beállításban kell megadni annak a ControlPanel-en
található gombnak a nevét, amely a ProcessResultSet funkciót fogja végrehajtani.

Példa

<Link> 
 <Type>ProcessResultSet</Type> 
 <ColumnName>VisibleCardIcon</ColumnName> 
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 <ProcessResultSetControl>SetVisibility</ProcessResultSetControl> 
</Link> 

/DisplayDefinition/Links/Link/ProcessResultSetObjectType (String)

A ProcessResultSetControl beállítással használható beállítás, ezzel meg lehet adni a ProcessResultSet
funkcióhoz az ObjectType értéket. Ritkán használt beállítás.

/DisplayDefinition/Links/Link/FilterInUrl (String)

Csak OpenUrl típus esetén van értelmezve.

Teljes xml beállítás példa

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?> 
<DisplayDefinition xmlns="http://effector.hu/schema/ns/DisplayDefinition"> 
 <Caption></Caption> 
 <DataDefinition></DataDefinition> 
  
 <TemplateURL></TemplateURL> 
 
 <IsDynamic></IsDynamic> 
 <OutFilterColumn></OutFilterColumn> 
 <UniqueIDColumn></UniqueIDColumn> 
 <UniqueBusinessObject></UniqueBusinessObject> 
  
 <RowIdentificationMethod></RowIdentificationMethod> 
  
 <OrderBy direction=""></OrderBy> 
 
 <PageSize></PageSize> 
 <AlternatePageSize></AlternatePageSize> 
 
 <AutoRefreshInterval></AutoRefreshInterval> 
 <IsToolbarVisible></IsToolbarVisible> 
 
 <ViewType></ViewType> 
 <AlternateViewType></AlternateViewType> 
 
 <DefaultSelectionType></DefaultSelectionType> 
 
 <ToolbarOptions> 
  <IsSelectionTypeTogglerVisible></IsSelectionTypeTogglerVisible> 
  <IsCardGroupLayoutChangeEnabled></IsCardGroupLayoutChangeEnabled> 
  <IsOpenAllColumnsButtonVisible></IsOpenAllColumnsButtonVisible> 
  <IsRowNumberTogglerVisible></IsRowNumberTogglerVisible> 
  <IsToolsTogglerVisible></IsToolsTogglerVisible> 
  <TrashCanActionControl></TrashCanActionControl>  
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 </ToolbarOptions> 
 
 <TableViewOptions> 
  <IsRowNumberVisible></IsRowNumberVisible> 
  <Summaries> 
   <Summary column="" type=""></Summary> 
  </Summaries> 
  <IsDeleteToolVisible actionControl=""></IsDeleteToolVisible> 
  <IsCardPreviewToolVisible></IsCardPreviewToolVisible> 
  <IsEditToolVisible clickedColumn=""></IsEditToolVisible> 
  <IsSimpleFilterEnabled></IsSimpleFilterEnabled> 
  <IsPinningEnabled></IsPinningEnabled> 
  <ColumnGroups excludedColumnsGroupCaption=""> 
   <ColumnGroup name=""> 
    <Caption></Caption> 
   </ColumnGroup> 
  </ColumnGroups> 
  <GroupBy direction=""></GroupBy> 
  <HeaderHeight></HeaderHeight> 
  <ColumnCaptions sourceType=""> 
   <Database> 
    <SelectionString type=""></SelectionString> 
   </Database> 
   <FixedValues> 
    <Caption columnName=""></Caption> 
   </FixedValues> 
  </ColumnCaptions> 
  <IsMultilineRowsEnabled minLineNumber="" maxLineNumber="">
</IsMultilineRowsEnabled> 
 </TableViewOptions> 
 <TransposedTableViewOptions> 
  <ColumnCaptions sourceType=""> 
   <Database> 
    <SelectionString type=""></SelectionString> 
   </Database> 
   <FixedValues> 
    <Caption columnName=""></Caption> 
   </FixedValues> 
  </ColumnCaptions> 
 </TransposedTableViewOptions> 
 <HTMLTemplates> 
  <HTMLTemplate when="" is="" width="" height="" isTemplateURL="">
</HTMLTemplate> 
 </HTMLTemplates> 
 <CardViewOptions> 
  <IsAnimationEnabled></IsAnimationEnabled> 
  <DragAndDropControlName></DragAndDropControlName> 
  <CardClickControlName></CardClickControlName> 
  <IsGroupingEnabled></IsGroupingEnabled> 
  <IsSortingEnabled></IsSortingEnabled> 
  <GraphByColumns></GraphByColumns> 
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  <GroupCssClassList></GroupCssClassList> 
  <CssFloat></CssFloat> 
  <GroupLayout></GroupLayout> 
  <ShowGroupElementCount></ShowGroupElementCount> 
  <GroupBy direction=""></GroupBy> 
 </CardViewOptions> 
 
 <CardMatrixViewOptions> 
  <IsAnimationEnabled></IsAnimationEnabled> 
  <DragAndDropControlName></DragAndDropControlName> 
  <CardClickControlName></CardClickControlName> 
  <ColumnCount></ColumnCount> 
  <WidthColumn></WidthColumn> 
  <HeightColumn></HeightColumn> 
 </CardMatrixViewOptions> 
 <TreeViewOptions> 
  <ParentIDColumn></ParentIDColumn> 
  <IDColumn></IDColumn> 
 </TreeViewOptions> 
 <CalendarViewOptions> 
  <StartDateColumn></StartDateColumn> 
  <EndDateColumn></EndDateColumn> 
  <NewObjectButtonName></NewObjectButtonName> 
  <DateRangeControlName></DateRangeControlName> 
  <StartHour></StartHour> 
  <EndHour></EndHour> 
 </CalendarViewOptions> 
 <Columns> 
  <Column name=""> 
   <DisallowGrouping></DisallowGrouping> 
   <DisallowSorting></DisallowSorting> 
   <IsPinned></IsPinned> 
   <IsMultiline></IsMultiline> 
   <Format precision=""></Format> 
   <Caption></Caption> 
   <HeaderCssClass></HeaderCssClass> 
   <CellCssClassColumn></CellCssClassColumn> 
   <InplaceEditControl> 
    <Type></Type> 
    <Required></Required> 
 
    <KeyColumn></KeyColumn> 
     
    <ComboDefinition></ComboDefinition> 
    <LookupFilterName></LookupFilterName> 
    <LookupFilterValue></LookupFilterValue> 
    <ComputedValueList></ComputedValueList> 
     
    <Mask></Mask> 
    <IsMultiline height=""></IsMultiline> 
    <Height></Height> 
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    <FieldProperties allowDBNull="" maxLength="" 
type=""></FieldProperties> 
   </InplaceEditControl> 
   <Visible></Visible> 
   <Readonly></Readonly> 
   <Width></Width> 
   <ColumnGroupName></ColumnGroupName> 
  </Column> 
 </Columns> 
 <ControlPanel> 
  <LayoutType>Vertical</LayoutType> 
  <UseIcons>false</UseIcons> 
  <ManualSearchTriggering></ManualSearchTriggering> 
  <Controls> 
   <!-- TextSearch esetén lehetséges beállítások --> 
   <Control> 
    <Type>TextSearch</Type> 
    <Name></Name> 
    <Operator></Operator> 
    <Width></Width> 
    <Caption></Caption> 
    <ConnectedColumnDefinition>
</ConnectedColumnDefinition> 
     
    <UseNumericRestriction></UseNumericRestriction> 
    <UseHTMLEncode></UseHTMLEncode> 
    <CharacterCounterType></CharacterCounterType> 
    <MaxLength></MaxLength> 
     
    <Query></Query> 
 
    <Collation></Collation> 
    <DisplayOverColumn></DisplayOverColumn> 
    <DefaultValue></DefaultValue> 
    <SessionValue></SessionValue> 
    <Visible></Visible> 
    <Required></Required> 
    <ComputedValue></ComputedValue> 
    <Readonly></Readonly> 
    <Tooltip></Tooltip> 
    <Warning></Warning> 
    <PlaceHolder></PlaceHolder> 
   </Control> 
 
   <!-- TextSearch esetén lehetséges beállítások --> 
   <Control> 
    <Type>ComboSearch</Type> 
    <Name></Name> 
    <Operator></Operator> 
    <Width></Width> 
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    <Caption></Caption> 
    <ConnectedColumnDefinition>
</ConnectedColumnDefinition> 
 
    <ComboDefinition></ComboDefinition> 
    <IsMultiSelect></IsMultiSelect> 
    <ComputedValueList></ComputedValueList> 
 
    <Query></Query> 
 
    <Collation></Collation> 
    <DisplayOverColumn></DisplayOverColumn> 
    <DefaultValue></DefaultValue> 
    <SessionValue></SessionValue> 
    <Visible></Visible> 
    <Required></Required> 
    <ComputedValue></ComputedValue> 
    <Readonly></Readonly> 
    <Tooltip></Tooltip> 
    <Warning></Warning> 
    <PlaceHolder></PlaceHolder> 
   </Control> 
 
   <!-- BoolSearch esetén lehetséges beállítások --> 
   <Control> 
    <Type>BoolSearch</Type> 
    <Name></Name> 
    <Operator></Operator> 
    <Width></Width> 
    <Caption></Caption> 
    <ConnectedColumnDefinition>
</ConnectedColumnDefinition> 
 
    <IsIndeterminateAllowed></IsIndeterminateAllowed> 
 
    <DisplayOverColumn></DisplayOverColumn> 
    <DefaultValue></DefaultValue> 
    <Visible></Visible> 
    <ComputedValue></ComputedValue> 
    <Readonly></Readonly> 
   </Control> 
 
   <!-- QuerySearch esetén lehetséges beállítások --> 
   <Control> 
    <Type>QuerySearch</Type> 
    <Name></Name> 
    <Operator></Operator> 
    <Width></Width> 
    <Caption></Caption> 
    <ConnectedColumnDefinition>
</ConnectedColumnDefinition> 
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    <DataDefinition></DataDefinition> 
    <KeyColumnDefinition></KeyColumnDefinition> 
    <ValueColumn></ValueColumn> 
 
    <DisplayOverColumn></DisplayOverColumn> 
    <DefaultValue></DefaultValue> 
    <SessionValue></SessionValue> 
    <Visible></Visible> 
    <Required></Required> 
    <ComputedValue></ComputedValue> 
    <Readonly></Readonly> 
    <Tooltip></Tooltip> 
    <Warning></Warning> 
    <PlaceHolder></PlaceHolder> 
   </Control> 
 
   <!-- DateSearch esetén lehetséges beállítások --> 
   <Control> 
    <Type>DateSearch</Type> 
    <Name></Name> 
    <Operator></Operator> 
    <Width></Width> 
    <Caption></Caption> 
    <ConnectedColumnDefinition>
</ConnectedColumnDefinition> 
 
    <DisplayOverColumn></DisplayOverColumn> 
    <DefaultValue></DefaultValue> 
    <SessionValue></SessionValue> 
    <Visible></Visible> 
    <Required></Required> 
    <ComputedValue></ComputedValue> 
    <Readonly></Readonly> 
    <Tooltip></Tooltip> 
    <Warning></Warning> 
    <PlaceHolder></PlaceHolder> 
   </Control> 
 
   <!-- DateRange esetén lehetséges beállítások --> 
   <Control> 
    <Type>DateRange</Type> 
    <Name></Name> 
    <Operator></Operator> 
    <Width></Width> 
    <Caption></Caption> 
    <ConnectedColumnDefinition>
</ConnectedColumnDefinition> 
     
    <ComboDefinition></ComboDefinition> 
    <ComputedValueList></ComputedValueList> 
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    <DisplayOverColumn></DisplayOverColumn> 
    <DefaultValue></DefaultValue> 
    <Visible></Visible> 
    <Required></Required> 
    <ComputedValue></ComputedValue> 
    <Readonly></Readonly> 
    <PlaceHolder></PlaceHolder> 
   </Control> 
 
   <!-- TagCloud esetén lehetséges beállítások --> 
   <Control> 
    <Type>TagCloud</Type> 
    <Name></Name> 
    <Operator></Operator> 
    <Width></Width> 
    <Caption></Caption> 
    <ConnectedColumnDefinition>
</ConnectedColumnDefinition> 
 
    <DataDefinition></DataDefinition> 
    <TagCaptionColumn></TagCaptionColumn> 
    <TagGroupColumn></TagGroupColumn> 
    <TagIDColumn></TagIDColumn> 
    <TagValueColumn></TagValueColumn> 
    <TagSearchControlDefinitionColumn>
</TagSearchControlDefinitionColumn> 
    <DisplayGroupInControl></DisplayGroupInControl> 
 
    <DisplayOverColumn></DisplayOverColumn> 
    <Visible></Visible> 
    <Readonly></Readonly> 
    <PlaceHolder></PlaceHolder> 
   </Control> 
 
   <!-- NewObjectButton esetén lehetséges beállítások --> 
   <Control> 
    <Type>NewObjectButton</Type> 
    <Name></Name> 
    <Width></Width> 
    <Caption></Caption> 
 
    <ButtonLooksLike></ButtonLooksLike> 
    <Icon></Icon> 
    <Screen></Screen> 
    <ReferencedMinorMenu></ReferencedMinorMenu> 
    <Target></Target> 
    <BusinessObject></BusinessObject> 
 
    <Question type=""> 
     <Message></Message> 
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     <Condition></Condition> 
    </Question> 
 
    <Visible></Visible> 
    <Readonly></Readonly> 
    <Tooltip></Tooltip> 
   </Control> 
 
   <!-- DeleteObjectButton esetén lehetséges beállítások --> 
   <Control> 
    <Type>DeleteObjectButton</Type> 
    <Name></Name> 
    <Width></Width> 
    <Caption></Caption> 
 
    <ButtonLooksLike></ButtonLooksLike> 
    <Icon></Icon> 
    <BusinessObject idColumn=""></BusinessObject> 
 
    <Question type=""> 
     <Message></Message> 
     <Condition></Condition> 
    </Question> 
 
    <Visible></Visible> 
    <Readonly></Readonly> 
    <Tooltip></Tooltip> 
   </Control> 
 
   <!-- SimpleLinkButton esetén lehetséges beállítások --> 
   <Control> 
    <Type>SimpleLinkButton</Type> 
    <Name></Name> 
    <Width></Width> 
    <Caption></Caption> 
 
    <ButtonLooksLike></ButtonLooksLike> 
    <Icon></Icon> 
    <Screen></Screen> 
    <ReferencedMinorMenu></ReferencedMinorMenu> 
    <Target></Target> 
 
    <Question type=""> 
     <Message></Message> 
     <Condition></Condition> 
    </Question> 
 
    <Visible></Visible> 
    <Readonly></Readonly> 
    <Tooltip></Tooltip> 
   </Control> 



{ 06 } XML Referencia 6.0 - DisplayDefinition.md 9/10/2019

45 / 49

 
   <!-- ActionButton:Export esetén lehetséges beállítások --> 
   <Control> 
    <Type>ActionButton</Type> 
    <Name></Name> 
    <Width></Width> 
    <Caption></Caption> 
 
    <ButtonLooksLike></ButtonLooksLike> 
    <Icon></Icon> 
 
    <Question type=""> 
     <Message></Message> 
     <Condition></Condition> 
    </Question> 
 
    <OnButtonClick> 
     <ActionType>Export</ActionType> 
     <DataSources> 
      <DataSource filterType="">
</DataSource> 
     </DataSources> 
     <ExcelTemplate firstCell="">
</ExcelTemplate> 
     <DefaultExportFormat>
</DefaultExportFormat> 
     <DefaultExportType></DefaultExportType> 
     <ExportFillMethod></ExportFillMethod> 
    </OnButtonClick> 
 
    <Visible></Visible> 
    <Readonly></Readonly> 
    <Tooltip></Tooltip> 
   </Control> 
 
 
   <!-- ActionButton:ProcessResultSet esetén lehetséges 
beállítások --> 
   <Control> 
    <Type>ActionButton</Type> 
    <Name></Name> 
    <Width></Width> 
    <Caption></Caption> 
 
    <ButtonLooksLike></ButtonLooksLike> 
    <Icon></Icon> 
 
    <Question type=""> 
     <Message></Message> 
     <Condition></Condition> 
     <Buttons></Buttons> 
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    </Question> 
 
    <OnButtonClick> 
     <ActionType>ProcessResultSet</ActionType> 
     <StoredProcedure></StoredProcedure> 
     <OnlySelectedRows></OnlySelectedRows> 
     <RefreshAfterAction></RefreshAfterAction> 
     <CloseScreenAfterAction>
</CloseScreenAfterAction> 
    </OnButtonClick> 
 
    <Visible></Visible> 
    <Readonly></Readonly> 
    <Tooltip></Tooltip> 
   </Control> 
 
   <!-- ActionButton:GenerateDocument esetén lehetséges 
beállítások --> 
   <Control> 
    <Type>ActionButton</Type> 
    <Name></Name> 
    <Width></Width> 
    <Caption></Caption> 
 
    <ButtonLooksLike></ButtonLooksLike> 
    <Icon></Icon> 
 
    <Question type=""> 
     <Message></Message> 
     <Condition></Condition> 
     <Buttons></Buttons> 
    </Question> 
 
    <OnButtonClick> 
     <ActionType>GenerateDocument</ActionType> 
     <StoredProcedure></StoredProcedure> 
     <OnlySelectedRows></OnlySelectedRows> 
     <RefreshAfterAction></RefreshAfterAction> 
     <CloseScreenAfterAction>
</CloseScreenAfterAction> 
    </OnButtonClick> 
 
    <Visible></Visible> 
    <Readonly></Readonly> 
    <Tooltip></Tooltip> 
   </Control> 
 
   <!-- ActionButton:OpenUrl esetén lehetséges beállítások --
> 
   <Control> 
    <Type>ActionButton</Type> 



{ 06 } XML Referencia 6.0 - DisplayDefinition.md 9/10/2019

47 / 49

    <Name></Name> 
    <Width></Width> 
    <Caption></Caption> 
 
    <ButtonLooksLike></ButtonLooksLike> 
    <Icon></Icon> 
 
    <Question type=""> 
     <Message></Message> 
     <Condition></Condition> 
    </Question> 
 
    <OnButtonClick> 
     <ActionType>OpenUrl</ActionType> 
     <Url></Url> 
     <UrlWindowOptions></UrlWindowOptions> 
    </OnButtonClick> 
 
    <Visible></Visible> 
    <Readonly></Readonly> 
    <Tooltip></Tooltip> 
   </Control> 
 
 
   <!-- ActionButton:Outer esetén lehetséges beállítások --> 
   <Control> 
    <Type>ActionButton</Type> 
    <Name></Name> 
    <Width></Width> 
    <Caption></Caption> 
 
    <ButtonLooksLike></ButtonLooksLike> 
    <Icon></Icon> 
 
    <Question type=""> 
     <Message></Message> 
     <Condition></Condition> 
    </Question> 
 
    <OnButtonClick> 
     <ActionType>Outer</ActionType> 
     <Module className="" action=""></Module> 
    </OnButtonClick> 
 
    <Visible></Visible> 
    <Readonly></Readonly> 
    <Tooltip></Tooltip> 
   </Control> 
 
   <!-- ActionButton:ActionButtonChain esetén lehetséges 
beállítások --> 
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   <Control> 
    <Type>ActionButton</Type> 
    <Name></Name> 
    <Width></Width> 
    <Caption></Caption> 
 
    <ButtonLooksLike></ButtonLooksLike> 
    <Icon></Icon> 
 
    <Question type=""> 
     <Message></Message> 
     <Condition></Condition> 
    </Question> 
 
    <OnButtonClick> 
     <ActionType>ActionButtonChain</ActionType> 
     <ChainItems> 
      <Item id=""></Item> 
     </ChainItems> 
    </OnButtonClick> 
 
    <Visible></Visible> 
    <Readonly></Readonly> 
    <Tooltip></Tooltip> 
   </Control> 
 
   <!-- ActionButton:Print esetén lehetséges beállítások --> 
   <Control> 
    <Type>ActionButton</Type> 
    <Name></Name> 
    <Width></Width> 
    <Caption></Caption> 
 
    <ButtonLooksLike></ButtonLooksLike> 
    <Icon></Icon> 
 
    <Question type=""> 
     <Message></Message> 
     <Condition></Condition> 
    </Question> 
 
    <Visible></Visible> 
    <Readonly></Readonly> 
    <Tooltip></Tooltip> 
   </Control> 
  </Controls> 
 </ControlPanel> 
 
 <Links> 
  <Link> 
   <Type></Type> 
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   <ColumnName></ColumnName> 
   <ReferencedMinorMenu></ReferencedMinorMenu> 
   <Screen></Screen> 
   <Target></Target> 
   <ProcessResultSetControl></ProcessResultSetControl> 
   <ProcessResultSetObjectType></ProcessResultSetObjectType> 
   <FilterInUrl></FilterInUrl> 
  </Link> 
 </Links> 
</DisplayDefinition> 
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Az Effector rendszerben a DataDefinition állományok az adatbázis és a megjelenítő komponensek között
teremtik meg a kapcsolatot. A DataDefinition a megjelenítő komponensek adatforrásaként funkcionál. A fájl
nevének mindig DataDefinition karakterlánccal kell kezdődnie és az XML csomag DataDefinition
könyvtárjában találhatóak meg.

/DataDefinition

Gyökér node.

/DataDefinition/SqlSelect (String)

Ez a node egy SQL mondatot tartalmaz, az SQL mondat oszlopokat kiválasztó része nélkül, vagy egy törölt
eljárás nevét. Az oszlopok definiálása a Columns node-ban történik.

Attribútumok:

distinct (Boolean) - duplikátumok ki legyenek-e szűrve
type (String) - a lekérdezés típusát adja meg. értéke lehet:

Select - ekkor a node értéke egy SQL mondat az oszlopokat kiválasztó rész nélkül
(alapértelmezett)
StoredProcedure - ekkor a node értéke egy tárolt eljárás neve

/DataDefinition/IsDynamic (String)

Opcionális logikai beállítás. A lekérdezés oszlopai dinamikusan generálódnak az SqlSelect részben
megadott tárolt eljárásban. Alapértelmezett értéke false.

/DataDefinition/Columns

Gyűjtemény. Az adatforrás oszlopainak definícióit tartalmazza. Kötelező, ha az IsDynamic beállítás értéke
false.

/DataDefinition/Columns/Column

A gyűjtemény egy eleme. Az adatforrás egy oszlopának a definícióját tartalmazza.

Attribútum:

name (String): az oszlop egyedi azonosítója, az egész XML-ben egyedi

/DataDefinition/Columns/Column/Definition (String)

Az oszlop SQL definícióját tartalmazza. Ennek ugyanolyan szintaktikai szabályoknak kell megfelelnie, mint egy
SQL-es oszlop kifejezésnek.

/DataDefinition/Columns/Column/IdColumn (String)

Opcionális.
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Amennyiben az oszlopra Link-et is szeretnénk kötni, megadása kötelező. Az elsődleges kulcsként használt
oszlop XML beli egyedi azonosítóját kell hogy tartalmazza, melyen definiálva kell, hogy legyen egy Out típusú
filter.

/DataDefinition/Columns/Column/BusinessObject (String)

Opcionális.

Kizárólag inplace editing esetén van jelentősége. Értéke az a módosítást elvégző BusinessObject neve. (XML
fájlnév pont és kiterjesztés nélkül)

/DataDefinition/Columns/Column/IsComposite

(Boolean): ha az adott DataDefinition fájlon belül egy másik oszlopra szeretnénk hivatkozni, akkor a hivatkozni
kívánt DataDefinition oszlop nevét (name attribútumot) kell megadnunk az SqlName node-on belül. Opcionális
beállítás, alapértelmezett értéke false.

 <Column name="ColumnA"> 
  <Definition>ColumnA</Definition> 
 </Column> 
 <Column name="ColumnB" IsComposite="true"> 
  <Definition>SELECT TOP 1 X FROM Y WHERE Y.Z = [##Column.ColumnA##]
</Definition> 
 </Column> 

/DataDefinition/Columns/Column/IsComposite/UseFileInterface

A fájlok megtekintése/letöltése védett módban működik. Ez annyit jelent, hogy egy közös FileInterface
nevű szolgáltatás kezeli a fájl műveleteket. Ha például szeretnénk letölteni egy dokumentumot egy Link-re
kattintva, akkor a következő paraméterezést kell használnunk:

 <Column name="FileInterfaceID"> 
  <Definition><![CDATA[CAST(d.DocumentID  AS VARCHAR(20)) as 
FileInterfaceID]]></Definition> 
  <IdColumn>DocumentID</IdColumn> 
  <UseFileInterface>true</UseFileInterface> 
  <OutFilter type="Param"> 
   <Alias>FileInterfaceID</Alias> 
  </OutFilter> 
 </Column> 
 <Column name="FileLink"> 
  <Definition><![CDATA['<a href="FileInterface?p=
[##Column.FileInterfaceID##]&a=download" target="_blank">' + 
ISNULL(d.RenamedFilename,'') + '</a>' AS FileLink]]></Definition> 
  <IdColumn>DocumentID</IdColumn> 
  <IsComposite>true</IsComposite> 
 </Column> 
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A "FilteInterfaceID" nevű DataDefinition oszlopban megadjuk a fájl Document táblabeli egyedi azonosítóját, a
rendszerrel pedig a UseFileInterface beállítás true értékre állításával közöljük, hogy az adott
dokumentumhoz generáljon egy egyedi kulcsot, amely át fog adódni a "FileLink" nevű DataDefinition
oszlopnak azáltal, hogy az IsComposite beállítás true-ra van állítva, és a definíciójában hivatkozunk a
"FilteInterfaceID" nevű oszlopra.

/DataDefinition/Columns/Column/OutFilter

Opcionális.

Az oszlophoz tartozó filter definicióját tartalmazza. Amennyiben az oszlop egy Link-ként használt oszlop
IdColumn node-jában szerepel, kitöltése kötelező, és a node Type beállításának Out értéket kell adni.

/DataDefinition/Columns/Column/OutFilter/Type

A kimenő filter típusa, lehetséges értékei Outés Param.

/DataDefinition/Columns/Column/OutFilter/Alias (String)

Az adott filter ezen az álnéven fog megjelenni a kimenő filterek között. Ez lesz az oszlop, mint filter
azonosítója. Ilyen néven fogja fogadni a túloldalon az adatforrás, mint bejövő filter.

/DataDefinition/InFilters

Opcionális.

Gyűjtemény. Azon Out típusú filterek listája, melyre az adott DataDefinition "feliratkozik". Ezen filterek közül
fog egyet felhasználni a panel tartalmának szűrésére. (Azért egyet, mert a DataDefinition-ben Out-ként
definiált filterek közül mindig csak egy fog ténylegesen Out-ként is kimenni. A többi Param típusú lesz.)

/DataDefinition/InFilters/InFilter

A gyűjtemény egy eleme.

/DataDefinition/InFilters/InFilter/Alias (String)

Egy létező bejövő filter neve.

/DataDefinition/InFilters/InFilter/ConnectedColumnDefinition

A DataDefinition melyik mezőjéhez kapcsolódjon az adott filter. A mező Definition node-jában szereplő
értéket kell itt megadni.

/DataDefinition/ForwardedFilters

Gyűjtemény. A továbbítandó filterek listája.

/DataDefinition/ForwardedFilters/ForwardedFilter (String)
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A gyűjtemény egy eleme. Értéke a bejövő filter (alias) neve. A filter ugyanilyen néven kerül továbbításra.

/DataDefinition/InFilters/InFilter/Alias (String)

Egy létező bejövő filter neve.

/DataDefinition/InFilters/InFilter/AsType (String)

Milyen típusúként adja tovább a DataDefinition a megadott Alias-ú bejövő filtert.

Példa

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?> 
<DataDefinition xmlns="http://effector.hu/schema/ns/DataDefinition"> 
 <IsDynamic></IsDynamic> 
 <SqlSelect distinct="" type=""></SqlSelect> 
 
 <Columns> 
  <Column name=""> 
   <UseFileInterface></UseFileInterface> 
   <IsComposite></IsComposite> 
   <Definition></Definition> 
   <BusinessObject></BusinessObject> 
   <IdColumn></IdColumn> 
   <OutFilterColumn></OutFilterColumn> 
   <OutFilter> 
    <Type></Type> 
    <Alias></Alias> 
   </OutFilter> 
  </Column> 
 </Columns> 
 
 <InFilters> 
  <InFilter> 
   <Alias></Alias> 
   <ConnectedColumnDefinition></ConnectedColumnDefinition> 
  </InFilter> 
 </InFilters> 
 
 <ForwardedFilters> 
  <ForwardedFilter> 
   <Alias></Alias> 
   <AsType></AsType> 
  </ForwardedFilter> 
 </ForwardedFilters> 
</DataDefinition>
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Egy lenyíló lista definícióját tartalmazó XML.

/ComboDefinition

/ComboDefinition/SourceType

Az adatforrás típusa. Lehetséges értékei:

Database: a kulcs-érték párokat adatbázisból tölti fel
XML: a kulcs-érték párokat itt helyben kell megadni

/ComboDefinition/Source

Itt kell megadni magát a kulcs-érték párok forrását.

/ComboDefinition/Source/Database

Ha a SourceType értéke Database, akkor kötelező ez a node.

/ComboDefinition/Source/Database/SelectionString

SQL utasítás, amely az értéklistát kérdezi le kulcs/érték pár formájában. A WHERE feltételbe érdemes az "1=1"
feltételt beleírni, hogy valamilyen feltétel szerint később tovább szeretnénk szűkíteni az értéklistát. Erről
részletesebb leírás az Effector tankönyv Karbantartó képernyő fejezetben található.

/ComboDefinition/Source/Database/KeyColumn

A ComboBox egy sorát reprezentáló érték (kulcs). Megadása Database forrástípus esetén kötelező.

/ComboDefinition/Source/Database/ValueColumn

A kulcshoz tartozó megjelenítésre alkalmas mező. Megadása Database forrástípus esetén kötelező.

A KeyColumn és ValueColumn értékeknek szerepelni kell a SelectionString-ben is (mezőfelsorolásban).

/ComboDefinition/Source/FixedValues

XML típusú ComboDefinition definiálásához használt gyűjtemény. értékkészlet megadása kulcs/érték
formájában történik.

/ComboDefinition/Source/FixedValues/Value

Az értékkészlet egy eleme. Legalább 1 node megadása kötelező.

Attribútumok:

key - a kulcs/érték pár kulcs tagja.

Példa

file:///fejlesztoi-kezikonyv-karbantarto-kepernyo
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<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> 
<ComboDefinition xmlns="http://effector.hu/schema/ns/ComboDefinition"> 
 <SourceType>Database / XML</SourceType> 
 <Source> 
  <Database> 
   <SelectionString> 
    <![CDATA[ 
     SELECT LookupListID, LookupValue 
     FROM FSYS_LookupList WITH(NOLOCK) 
     WHERE GroupNum = '[##Filter.GroupNum##]' 
AND 1=1 
     ORDER BY LookupValue 
    ]]> 
   </SelectionString> 
   <KeyColumn>LookupListID</KeyColumn> 
   <ValueColumn>LookupValue</ValueColumn> 
  </Database> 
  <FixedValues> 
   <Value key="1">alma</Value> 
   <Value key="2">körte</Value> 
  </FixedValues> 
 </Source> 
</ComboDefinition>
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Ezzel az XML típussal lehet definiálni a szerkesztő képernyőn megjelenő beviteli mezőket, azokhoz tartozó
szabályokat és üzleti logikát lehet megadni. A Form mappában találhatóa meg ezek a fájlok. a fájlnév prefixe
Form.

/Form

Gyökér elem.

/Form/Caption (String)

A szerkesztő képernyő felirata. Jelenleg nem jelenik meg a felületen. Használata az Effector Studio miatt
érdekes.

/Form/DataDefinition (String)

A szerkesztő képernyőhöz tartozó DataDefinition. A filterek miatt szükséges.

/Form/BusinessObject (String)

A szerkesztő képernyőhöz tartozó üzleti objektum neve. Az adatbázis műveletekhez szükséges.

/Form/Rules

Ezzel a beállítással lehet megadni a szerkesztő képernyő szintű szabályokat (amelyek felülíbírálhatóak
ControlGroup és Control szinten).

/Form/Rules/Readonly (RuleValueType)

Ezzel a beállítással lehet szerkesztő képernyő szintű Readonly szabályt definiálni. Ez a szabály lesz érvényes az
összes olyan Control-ra, amelyre nem érvényes ControlGroup vagy Control szintű Readonly szabály. Ez
egy RuleValueType, amelyről bővebb leírás a Szabályok menüpontban található. Opcionális beállítás.

/Form/ReportContentChangedOnValueChange (Boolean)

Opcionális beállítás, ha a node értéke true, akkor a mégsem gombra vagy a dialógus ablak jobb felső
sarkában lévő "X" gombra kattintva figyelmeztet a rendszer, hogy az adott ablakon módosítottuk valamelyik
mezőt, és biztosan el akarjuk-e vetni azt. Alapértelmezett értéke true.

/Form/ControlGroups

Ez a node lényegében a felületen megjelenő beviteli mezők csoportjainak (ControlGroup) definícióját fogja
össze.

/Form/ControlGroups/ControlGroup

Beviteli mezők egy csoportja. Tipikusan egy címke és egy beviteli mező tartozik egy csoportba, de lehet egy
vagy több elemű is. Minden csoportnak nevet kell adni a name attribútummal.

Példa

file:///fejlesztoi-kezikonyv-szabalyok
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<ControlGroup name="eventid"> 
 <Rules> 
  <Visible type="Constant" return="boolean" 
default="false">false</Visible> 
 </Rules> 
 <Controls> 
  <Control> 
   <Type>Label</Type> 
   <Name>Label_EventID</Name> 
   <Caption>EventID</Caption> 
  </Control> 
  <Control> 
   <Type>TextBox</Type> 
   <Name>TextBox_EventID</Name> 
   <BindingName>EventID</BindingName> 
  </Control> 
 </Controls> 
</ControlGroup> 

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Rules

Gyűjtemény. Az egy csoportba tartozó kontrollokra tudunk szabályokat illeszteni. Jelenleg Readonly,
Visible, Required, WorkflowRequired szabályok támogatottak.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Rules/Visible (RuleValueType)

Láthatósági szabály a csoport elemeire.

Példa

<ControlGroup name="eventid"> 
 <Rules> 
  <Visible type="Constant" return="boolean" 
default="false">false</Visible> 
  <Readonly type="Constant" return="boolean" 
default="false">true</Readonly> 
 </Rules> 
 <Controls> 
  <Control> 
   <Type>Label</Type> 
   <Name>Label_EventID</Name> 
   <Caption>EventID</Caption> 
  </Control> 
  <Control> 
   <Type>TextBox</Type> 
   <Name>TextBox_EventID</Name> 
   <BindingName>EventID</BindingName> 
  </Control> 
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 </Controls> 
</ControlGroup> 

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Rules/Readonly (RuleValueType)

Szerkeszthetőségi szabály a csoport elemeire.

Példa

<ControlGroup name="eventid"> 
 <Rules> 
  <Visible type="Constant" return="boolean" 
default="false">false</Visible> 
  <Readonly type="Constant" return="boolean" 
default="false">true</Readonly> 
 </Rules> 
 <Controls> 
  <Control> 
   <Type>Label</Type> 
   <Name>Label_EventID</Name> 
   <Caption>EventID</Caption> 
  </Control> 
  <Control> 
   <Type>TextBox</Type> 
   <Name>TextBox_EventID</Name> 
   <BindingName>EventID</BindingName> 
  </Control> 
 </Controls> 
</ControlGroup> 

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Rules/Required (RuleValueType)

Kötelezőségi szabály a csoport elemeire.

Példa

<ControlGroup name="name"> 
 <Rules> 
  <Required type="Simple" return="boolean" 
default="false">'[##Field.Name##]' == ''</Required> 
 </Rules> 
 <Controls> 
  <Control> 
   <Type>Label</Type> 
   <Name>Label_Name</Name> 
   <Caption>Név</Caption> 
  </Control> 



{ 09 } XML Referencia 6.0 - EditForm.md 10/13/2019

4 / 38

  <Control> 
   <Type>TextBox</Type> 
   <Name>TextBox_Name</Name> 
   <BindingName>Name</BindingName> 
  </Control> 
 </Controls> 
</ControlGroup> 

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Rules/WorkflowRequired (RuleValueType)

Speciális kötelezőségi szabály a csoport elemeire: csak akkor hajtódik végre az ellenőrzés, ha a szerkesztő
képernyőn a "Kész" jelölőnégyzet ki van töltve (vagyis ha folyamatban vesz részt az aktuális esemény, akkor
készre kell állítanunk a szabály lefutásához).

Példa

<ControlGroup name="hianypotlas"> 
 <Rules> 
  <WorkflowRequired type="Simple" return="boolean" 
default="true">'[##Field.Hianypotlas##]' == '' || '[##Field.Hianypotlas##]' == 
'0'</WorkflowRequired> 
 </Rules> 
 <Controls> 
  <Control> 
   <Type>Label</Type> 
   <Name>Label_Hianypotlas</Name> 
   <Caption>Hiánypótlás?</Caption> 
  </Control> 
  <Control> 
   <Type>ComboBox</Type> 
   <Name>ComboBox_Hianypotlas</Name> 
   <BindingName>Hianypotlas</BindingName> 
   <ComboDefinition>ComboFixedValuesLookup</ComboDefinition> 
   <LookupFilterName>GroupNum</LookupFilterName> 
   <LookupFilterValue>2</LookupFilterValue> 
  </Control> 
 </Controls> 
</ControlGroup> 

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls

Az egy ControlGroup-ba tartozó Control-ok felsorolását összefogó node.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control

Egy ControlGroup-on belüli kontroll. Több 'Control' is megadható egy ControlGroup-on belül, számuk a
legtöbb esetben 2.
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Példa

<ControlGroup name="name"> 
    <Control> 
        <Type>Label</Type> 
        <Name>Label_Name</Name> 
        <ControlCaption>Név</ControlCaption> 
    </Control> 
    <Control> 
        <Type>TextBox</Type> 
        <Name>TextBox_Name</Name> 
        <BindingName>Name</BindingName> 
    </Control> 
</ControlGroup> 

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/Type

Kötelező beállítás, a beviteli mező (vagy megjelenítő) típusát kell beállítani. A legtöbb beviteli mező típushoz
további beállítások tartoznak / tartozhatnak. Lehetséges értékek:

TextBox: Szöveg vagy szám bevitelére használható beviteli mező. Ez a beviteli mező lehet több soros is,
illetve csillagozott (Password) is.
Label: Egyszerű címkét (szöveget jelenít meg), amit a Caption nodeban lehet megadni, illetve ha van
BindingName node, akkor annak a mezőnek az értékét jeleníti meg.
QueryTextBox: Olyan beviteli mező, amelybe értéket egy gomb megnyomására felugró ablakból lehet
választani.
Date: Dátum rögzítésére alkalmas beviteli mező.
DateTime: Időpont megadására alkalmas beviteli mező.
ComboBox: Olyan beviteli mező, amelybe értéket egy lenyíló listából lehet választani.
CheckBox: Lényegében egy jelölőnégyzetet jelenít meg.
SaveButton: Mentés gomb.
CancelButton: Mégsem gomb.
DeleteButton: Törlés gomb.
Button: egyedi funkciót ellátó nyomógomb.
DocumentTextBox: Dokumentum becsatolására és letöltésére alkalmas beviteli mező.
HorizontalRule: Egyszerű vízszintes vonal.
InnerComponent: Lényegében egy Component XML-t lehet megjeleníteni az EditForm mezői között
(például egy táblázat)
IFrame: A BindingName beállításban megadott mezőben tárolt URL-t tölti be.
SignaturePad: Olyan beviteli mező, amelyben aláírást lehet rögzíteni (rajzolni lehet bele).

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/Name (String)

A beviteli mező (vagy csak megjelenítő) neve/azonosítója. Egy EditForm-on belül egyedinek kell lennie.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/LabelCssClass (String)
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Ez a beállítás Type = Label esetén értelmezett. A címke stílusát adhatjuk meg egy előre definiált CSS-osztály
segítségével (amleyet a delivery/gfx/style.css fájlban lehet megadni).

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/Caption (String)

Ez a beállítás Type = Label, Type = SaveButton, Type = CancelButton, Type = DeleteButton és Type =
Button esetén értelmezett, a címke szövegét, illetve a gombok feliratát lehet megadni ebben a beállításban.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/Width (Integer)

Opcionális beállítás, a beviteli mező szélességét lehet megadni pixelben. Alapesetben az Effector
automatikusan helyezi el a beviteli mezőket, állítja be azok szélességét (tehát figyelmen kívül hagyja ezt a
beállítást).

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/BindingName

A BusinessObject-beli mező nevét kell megadni ebben a beállításban, így köti össze a mezőt az üzleti
objektummal/adatbázissal. Fontos: Ez a beállítás Type = HorizontalRule, Type = InnerComponent, Type =
SaveButton, Type = CancelButton, Type = DeleteButton és Type = Button esetén NEM használható!

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/ButtonLooksLike (Enumeration)

Ezzel a beállítással módosítani lehet egy gomb megjelenését úgy, hogy az valamelyik speciális funkciót ellátó
gombként nézzen ki. Lehetséges értékei:

Auto: Ez az alapértelemezett beállítás, nem változtat semmit a gomb megjelenésén.
SaveButton: A gomb úgy fog kinézni, mint egy mentés gomb (Type = SaveButton)
CancelButton: A gomb úgy fog kinézni, mint egy mégsem gomb (Type = CancelButton)
DeleteButton: A gomb úgy fog kinézni, mint egy törlés gomb (Type = DeleteButton)

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/Icon (String)

A gombra egyedi ikont lehet feltenni, az értéke egy speciális css osztály. A példában a másolás gomb címe
előtt egy általános fájl másolás ikon jelenik meg.

Példa:

<Control> 
 <Name>Copy</Name> 
 <Type>Button</Type> 
 <Caption>Másolás</Caption> 
 <Icon>fa fa-files-o</Icon> 
 <OnButtonClick> 
  <ActionType>ProcessResultSet</ActionType> 
  <RefreshAfterAction>Screen</RefreshAfterAction> 
  <CloseScreenAfterAction>false</CloseScreenAfterAction> 
  <StoredProcedure>osp_FSYS_ES_prs_ScreenCopy</StoredProcedure> 
 </OnButtonClick> 
</Control> 
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/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/CloseWindow (Boolean)

Ezzel be lehet állítani, hogya mentés, mégsem gombok mégse zárják be az ablakot. Alapértelmezett beállítás:
true, azaz zárja be az ablakot.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/OnButtonClick

A nyomógombokra további beállításokat lehet megadni ez alatt a gyűjtő tag alatt.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/OnButtonClick/ActionType (Enumeration)

Outer: A gombbal egy .dll-ben lefejlesztett szerver oldali funkcionalitást akarunk meghívni.
Export: A gomb a beépített exportálás funkciót fogja használni.
ProcessResultSet: A gombbal egy tároltat akarunk meghívni, amely valamilyen feladatot végez majd
el. Ez a ProcessResultSet funkció (kötött parméterek a tárolton, kötött adatcserére használt táblák).
GenerateDocument: A gombbal a beépített dokumentum létrehozó funkcióonalitást fogjuk meghívni.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/OnButtonClick/Module (String)

Ez a beállítás csak akkor érvényes, ha ActionType értéke Outer.

A node értéke maga a .dll fájl neve elérési úttal. Az elérési útban feltüntetett
[##LocalProgramPath##] szöveget az Effector a mindenkori weboldal bin mappájára cseréli le, így a
lefordított dll fájl bemásolható közvetlenül az Effector program fájlai közé.
A className attribútummal kell megadni annak az osztálynak a nevét, amely megvalósítja a kívánt
egyedi funkciót
Az action attribútummal lehet kiválasztani a funkción belül, hogy mit szeretnénk végrehajtani (ez nem
rendszer szintű és a fejlesztőnek kell ezeket kitalálni lekezelni).

Példa:

<Control> 
 <Name>DLL</Name> 
 <Type>ActionButton</Type> 
 <Caption>DLL hívás</Caption> 
 <OnButtonClick> 
  <ActionType>Outer</ActionType> 
  <Module action="CustomerDLLDataGrid" 
className="orn_ReleaseTest.CustomerDLLDataGrid">
[##LocalProgramPath##]\orn_ReleaseTest.dll</Module> 
    </OnButtonClick> 
</Control> 

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/OnButtonClick/RefreshAfterAction
(Enumeration)
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Ez a beállítás csak akkor érvényes, ha ActionType = ProcessResultSet vagy ActionType =
GenerateDocument. A művelet végrehajtása után frissüljön-e az egész képernyő, vagy az aktuális komponens.
Opcionális betűállítás, lehetséges értékei Component, Screen, None. Alapértelmezett értéke None.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/OnButtonClick/StoredProcedure (String)

Ez a beállítás csak akkor érvényes, ha ActionType = ProcessResultSet vagy ActionType =
GenerateDocument. Annak a tárolt eljárásnak a nevét kell megadni, amely a ProcessResultSet funkciót
végrehajtja, illetve a dokumentum generáláshoz előkészíti az adatokat és beállítja a funkció paramétereit.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/OnButtonClick/CloseScreenAfterAction
(Boolean)

Ez a beállítás csak akkor érvényes, ha ActionType = ProcessResultSet vagy ActionType =
GenerateDocument. Ezzel a beállítással lehet megadni, hogy a funkció élvégzése után az Effector zárja be a
képernyőt. Alapértelemezett értéke: false, vagyis nem zárja be a képernyőt.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/OnButtonClick/DataSources

Ez a beállítás csak ActionType = Export esetben használható. Lehetőség van az exporthoz további
adatforrást megadni. Ezeket a beállításokat fogja össze ez a node.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/OnButtonClick/DataSources/DataSource
(String)

Ez a beállítás csak ActionType = Export esetben használható. Ezeknek a node-oknak az értéke egy-egy
DisplayDefinition XML-re hivatkozás. A filterType attribútummal lehet megadni, hogy a bejövő vagy
kimenő filtereket használja fel a szűréshez. Az attribútum értéke lehet In,Out, az alapértelmezett érték: Out.

Példa

<ControlGroup name="controlGroup_130"> 
 <Controls> 
  <Control> 
   <Type>Button</Type> 
   <Name>ExportPeopleCompany</Name> 
   <Caption>Export (Emberek és cégek)</Caption> 
   <OnButtonClick> 
    <ActionType>Export</ActionType> 
    <DataSources> 
     <DataSource 
filterType="In">DisplayDefinitionPeoples</DataSource> 
     <DataSource 
filterType="In">DisplayDefinitionCompanies</DataSource> 
    </DataSources> 
   </OnButtonClick> 
  </Control> 
 </Controls> 
</ControlGroup> 
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/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/OnButtonClick/DefaultExportType
(Enumeration)

Ez a beállítás csak ActionType = Export esetben használható, ezzel meg lehet adni, hogy az exportálás
paramétereit kiválasztó képernyőn alapértelmezés szerint mely Export tartomány legyen kijelölve. Értéke lehet
All, Actual és OnlySelected, alapértelemezett érték All. Megjegyzés Ennek a beállításnak nincs túl sok
szerepe.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/OnButtonClick/ExcelTemplate (String)

Ez a beállítás csak ActionType = Export esetben használható. Megadható excel template, amelybe az
adatexport történik. A template elérési útját az ExcelTemplate táblában kell megadni. A fillMethod
atribútummal lehet szabályozni, hogy az Excel sablon kitöltésekor milyen módszerrel történjen az adatok
betöltése. Lehetséges értékei Insert, Overwrite, alapértelemezett érték Insert. Az Insert beállítás minden
adatsornak új Excel sort szúr be az Effector, amíg Overwrite esetén felülírja a cellák tartalmát (akkor érdemes
használni, ha egy megadott cellatartományt kell kitölteni adatokkal).

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/OnButtonClick/DefaultExportFormat
(Enumeration)

Ez a beállítás csak ActionType = Export esetben használható. Meg lehet adni, hogy az exportálás
paramétereit kiválasztó képernyőn alapértelmezés szerint melyik formátum legyen kijelölve. Értéke lehet CSV,
Excel97To2003, Xlsx.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/TouchValueList (RuleValueType)

Ez a beállítás Type = 'QueryTextBox', Type = ComboBox, Type = TextBox, Type = Date és Type = DateTime
esetben használható. Ezzel a beállítással a beviteli mező alatt meg lehet jeleníteni egy kiegészítő területet,
ahol a szabály által visszaadott kulcs-érték párokat kis nyomgógombokként jeleniti meg. Fontos megemlíteni,
hogy habár ez RuleValueType típusú beállítás, a type attribútum értékét a rendszer automatikusan lecseréli
SQL-re.

Példa

<ControlGroup name="company"> 
 <Controls> 
  <Control> 
   <Type>Label</Type> 
   <Name>Label_CompanyID</Name> 
   <Caption>Cég</Caption> 
  </Control> 
  <Control> 
   <Type>QueryTextBox</Type> 
   <Name>QueryTextBox_CompanyID</Name> 
   <BindingName>CompanyID</BindingName> 
   <Screen>ScreenChoiseCompany</Screen> 
   <DataDefinition>DataDefinitionCompanyEdit</DataDefinition> 
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   <KeyColumnDefinition>CompanyID</KeyColumnDefinition> 
   <ValueColumn>Name</ValueColumn> 
   <TouchValueList type="Constant" return="string" 
default=""><![CDATA[ 
    SELECT DISTINCT TOP 10 c.CompanyID as 'Key', 
c.Name as Value 
    FROM Company AS c 
    INNER JOIN Project as p ON p.CompanyID = 
c.CompanyID 
    INNER JOIN ProjectPeople as pp ON pp.ProjectID = 
p.ProjectID 
    WHERE p.StartDate > DATEADD(month, -3, GETDATE()) 
AND pp.PeopleID = '[##Session.UserID##]' AND pp.Deleted = 0 AND p.Deleted = 0 
   ]]></TouchValueList> 
  </Control> 
 </Controls> 
</ControlGroup> 

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/DataDefinition (String)

Ez a beállítás Type = 'QueryTextBox' és Type = 'DocumentTextBox' esetben használható. Ezen a
DataDefinition -ön keresztül kérdezi le az id értékhez a megjelenítenidő szöveget (pl. CompanyID és Name
a Company táblából).

Példa 1

<ControlGroup name="controlGroup_30"> 
 <Controls> 
  <Control> 
   <Type>Label</Type> 
   <Name>Label_CompanyID</Name> 
   <Caption>Cég</Caption> 
  </Control> 
  <Control> 
   <Type>QueryTextBox</Type> 
   <Name>QueryTextBox_CompanyID</Name> 
   <BindingName>CompanyID</BindingName> 
   <Screen>ScreenChoiseCompany</Screen> 
   <DataDefinition>DataDefinitionCompanyEdit</DataDefinition> 
   <KeyColumnDefinition>c.CompanyID</KeyColumnDefinition> 
   <ValueColumn>Name</ValueColumn> 
  </Control> 
 </Controls> 
</ControlGroup> 

Példa 2
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<ControlGroup name="controlGroup_60"> 
 <Controls> 
  <Control> 
   <Type>Label</Type> 
   <Name>Label_DocumentID</Name> 
   <Caption>Dokumentum</Caption> 
  </Control> 
  <Control> 
   <Type>DocumentTextBox</Type> 
   <Name>DocumentTextBox_DocumentID</Name> 
   <BindingName>DocumentID</BindingName> 
   <Screen>ScreenChoiseDocument</Screen> 
   
<DataDefinition>DataDefinitionDocumentEdit</DataDefinition> 
   <KeyColumnDefinition>d.DocumentID</KeyColumnDefinition> 
   <ValueColumn>OriginalFilename</ValueColumn> 
   <AllowedMIMETypes>application/pdf image/png 
application/vnd.ms-excel application/vnd.openxmlformats-
officedocument.spreadsheetml.sheet application/msword 
application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document</AllowedMIMETypes> 
   <FileSizeLimit>4</FileSizeLimit> 
  </Control> 
 </Controls> 
</ControlGroup> 

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/KeyColumnDefinition (String)

Csak Type = 'QueryTextBox' és Type = 'DocumentTextBox' típusú beviteli mezők esetén használt beállítás. A
DataDefinition-ben hivatkozott adatforrás WHERE részében milyen SQL kifejezést használva keressük az id-
hoz az értéket. A pédában a DataDefinitionCompanyEdit DataDefinition-ben definiált lekérdezésben az
1=1 részét a c.CompanyID = '5' -re cseréli (ha az 5-ös id értékkel bíró céget keressük)

Példa

<ControlGroup name="controlGroup_30"> 
 <Controls> 
  <Control> 
   <Type>Label</Type> 
   <Name>Label_CompanyID</Name> 
   <Caption>Cég</Caption> 
  </Control> 
  <Control> 
   <Type>QueryTextBox</Type> 
   <Name>QueryTextBox_CompanyID</Name> 
   <BindingName>CompanyID</BindingName> 
   <Screen>ScreenChoiseCompany</Screen> 
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   <DataDefinition>DataDefinitionCompanyEdit</DataDefinition> 
   <KeyColumnDefinition>c.CompanyID</KeyColumnDefinition> 
   <ValueColumn>Name</ValueColumn> 
  </Control> 
 </Controls> 
</ControlGroup> 

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/ValueColumn (String)

Csak Type = 'QueryTextBox' és Type = 'DocumentTextBox' típusú beviteli mezők esetén használt beállítás. A
DataDefinition-ben hivatkozott adatforrás eredményének melyik oszlopa tartalmazza az értéket (ami
megjelenik a mezőben). A példában a Name oszlop fogja tartalmazni a megjelenített értéket (mondjuk Oriana
Kft.)

Példa

<ControlGroup name="controlGroup_30"> 
 <Controls> 
  <Control> 
   <Type>Label</Type> 
   <Name>Label_CompanyID</Name> 
   <Caption>Cég</Caption> 
  </Control> 
  <Control> 
   <Type>QueryTextBox</Type> 
   <Name>QueryTextBox_CompanyID</Name> 
   <BindingName>CompanyID</BindingName> 
   <Screen>ScreenChoiseCompany</Screen> 
   <DataDefinition>DataDefinitionCompanyEdit</DataDefinition> 
   <KeyColumnDefinition>c.CompanyID</KeyColumnDefinition> 
   <ValueColumn>Name</ValueColumn> 
  </Control> 
 </Controls> 
</ControlGroup> 

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/Screen (String)

Csak Type = 'QueryTextBox' és Type = 'DocumentTextBox' típusú beviteli mező esetén használt beállítás. Ez a
beállítás 'QueryTextBox' típusú beviteli mező esetén az értékválasztó ablak nevét jelenti, míg
'DocumentTextBox' esetén szabályozza, hogy meglévő dokumentum közüli választási opciót biztosítunk a
felhasználónak vagy sem. Mindkét esetben egy Screen XML-re (kiterjesztés nélkül) kell hivatkozni.

Példa

<ControlGroup name="controlGroup_30"> 
 <Controls> 
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  <Control> 
   <Type>Label</Type> 
   <Name>Label_CompanyID</Name> 
   <Caption>Cég</Caption> 
  </Control> 
  <Control> 
   <Type>QueryTextBox</Type> 
   <Name>QueryTextBox_CompanyID</Name> 
   <BindingName>CompanyID</BindingName> 
   <Screen>ScreenChoiseCompany</Screen> 
   <DataDefinition>DataDefinitionCompanyEdit</DataDefinition> 
   <KeyColumnDefinition>c.CompanyID</KeyColumnDefinition> 
   <ValueColumn>Name</ValueColumn> 
  </Control> 
 </Controls> 
</ControlGroup> 

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/ConnectedControls

Ez a beállítás csak Type = QueryTextBox esetén érvényes. Lehetőség van arra, hogy egyszerre több mezőt is
kitöltsünk az adott üzleti objektumban egyetlen lépéssel. Ez a kitöltési definiciókat összefogó node.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/ConnectedControls/ConnectedControl (String)

Ez a beállítás csak Type = QueryTextBox esetén érvényes. Egy mező kitöltését lehet ezzel beállítani. A column
attribútum mondja meg, hogy felugró ablak melyik oszlopa lesz a megadott mező értéke. Ha a cél beviteli
mező QueryTextBox vagy ComboBox, akkor a displayColumn attribútummal kell megadni, hogy milyen
szöveges érték jelenjen meg (tehát a column mondjuk CompanyID és a displayColumn CompanyName)

Példa

<ControlGroup name="company"> 
 <Controls> 
  <Control> 
   <Type>Label</Type> 
   <Name>Label_CompanyID</Name> 
   <Caption>Cég</Caption> 
  </Control> 
  <Control> 
   <Type>QueryTextBox</Type> 
   <Name>QueryTextBox_CompanyID</Name> 
   <BindingName>CompanyID</BindingName> 
   <Screen>ScreenChoiseCompany</Screen> 
   <DataDefinition>DataDefinitionCompanyEdit</DataDefinition> 
   <KeyColumnDefinition>CompanyID</KeyColumnDefinition> 
   <ValueColumn>Name</ValueColumn> 
   <ConnectedControls> 
    <ConnectedControl column="OrszagID" 
displayColumn="Orszag">ComboBox_SzallitasOrszag</ConnectedControl> 
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    <ConnectedControl 
column="Varos">TextBox_SzallitasVaros</ConnectedControl> 
    <ConnectedControl 
column="Cim">TextBox_SzallitasCim</ConnectedControl> 
    <ConnectedControl 
column="Irsz">TextBox_SzallitasIrsz</ConnectedControl> 
   </ConnectedControls> 
  </Control> 
 </Controls> 
</ControlGroup> 

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/StartHour (Integer)

Ez a beállítás csak Type = DateTime esetén érvényes, az időpont választóban ettől az órától kezdve jelennek
meg időpontok felsorolva. Alapértelmezett értéke: 7 (7:00).

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/EndHour (Integer)

Ez a beállítás csak Type = DateTime esetén érvényes, az időpont választóban eddig az óráig bezárva jelennek
meg időpontok felsorolva. Alapértelmezett értéke: 24 (23:59).

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/Step (Integer)

Ez a beállítás csak Type = DateTime esetén érvényes, a StartHour és EndHour közötti időt az ebben a
beállításban megadott percenként felosztva jelennek meg a választható értékek. Alapértelmezett értéke: 5.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/ComboDefinition (String)

Ez a beállítás csak Type = ComboBox esetén érvényes, értéke a lenyíló lista elemeit leíró ComboDefinition
XML fájl neve a kiterjesztés nélkül.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/LookupFilterName (String)

Ez a beállítás csak Type = ComboBox esetén érvényes opcionális beállítás. Ha a hivatkozott lenyíló lista
értékkészletét tovább lehet szűkíteni egy filter megadásával, akkor annak a filternek a nevét ebben a
beállításban lehet megadni.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/LookupFilterValue (String)

Ez a beállítás csak Type = ComboBox esetén érvényes opcionális beállítás. Ha a hivatkozott lenyiló lista
értékkészletét tovább lehet szűkíteni egy filter megadásával, akkor annak a filternek az értékét ebben a
beállításban lehet megadni.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/IsPassword (Boolean)

Ez a beállítás csak Type = TextBox esetén érvényes opcionális beállítás. Ezzel a beállítással lehet megadni,
hogy a beviteli mező jelszó bekérő mezőként jelenjen meg. Alapértelmezett értéke: false.
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/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/Mask (String)

Ez a beállítás csak Type = TextBox esetén érvényes opcionális beállítás. Megadásával egy alapszintű
maszkolási lehetőséget tudunk beállítani. A maszkban a következő karaktereknek speciális jelentése van:

9 vagy 0: számokat
a: kisbetűket
A: kis- vagy nagybetűket
#: bármilyen betű vagy számjegy
*: bármilyen karakter

Példa

<Mask>99999999-9-99</Mask> 

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/CharacterCounterType (Enumeration)

Ez a beállítás csak Type = TextBox esetén érvényes opcionális beállítás. Ezzel a beállítással meg lehet
jeleníteni egy karakter-számlálót. Értéke lehet:

None: Nincs semmilyen számláló megjelenítve. Ez az alapértelmezett beállítás.
Count: A beírt karakterek számát jeleníti meg az Effector.
Remaining: A hátramaradt karakterek számát jeleníti meg az Effector.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/MaxLength (Integer)

Ez a beállítás csak Type = TextBox esetén érvényes opcionális beállítás. Korlátozhatjuk a beírható karakterek
számát. Ez a beállítás az adatbázis mező hosszától függetlenül működik.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/Precision (Integer)

Ez a beállítás csak Type = TextBox esetén érvényes opcionális beállítás. A lebegőpontos számoknál lehet vele
korlátozni a tizedes jegyek számát. Alapértelmezett értéke: 2.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/IsThousandsGrouped_(Boolean)_

Ez a beállítás csak Type = TextBox esetén érvényes opcionális beállítás. Számok esetén bekapcsolja az ezres
csoportosítást. Alapértelmezett értéke: true.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/UseHTMLEncode (Boolean)

Technikai jellegű beállítás, ritkán használt. Az Effector alapértelmezetten, védelmi okokból a HTML nyelvben
használt kifejezéseket átalakítja, hogy azok biztonságosan tárolhatóak legyenek. Alapértelemezett értéke:
true, vagyis elvégzi a konverziót. false érték esetén gondoskodni kell arról, hogy a BusinessObject
elfogadja az értéket.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/TextAlign (Enumeration)
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Ez a beállítás csak Type = TextBox esetén érvényes, a beviteli mezőben megjelenő szöveg igazítását lehet
vele beállítani. Lehetséges értékei:

Default: Az Effector a mezőben megadható adat (az adatbázisban található mező) tipusától függően
eldönti, hogy balra vagy jobbra igazítja a szöveget.
Left: A beviteli mezőben balra igazítja a szöveget.
Right: A beviteli mezőben jobbra igazítja a szöveget.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/IsMultiline (Boolean)

Ez a beállítás csak Type = TextBox esetén érvényes, azt adja meg, hogy egy- vagy többsoros beviteli mezőt
szeretnénk megjeleníteni. Alapértelmezett értéke: false. ha a beállíáts értéke true, akkor további
beállításokat lehet megadni attribútumokkal, amelyek lehetnek:

isResizable: Logikai beállítás, a többsoros beviteli mező átméretezhető-e. Internet Explorer esetén ez
a beállítás nem működik. Alapértelmezett érték: false.
useHTMLEditor: Logikai beállítás, a többsoros beviteli mező HTML szerkesztőként jelenik meg.
htmlEditorToolbars: Szöveges beállítás, ezzel lehet megadni a HTML szerkesztőnél megjelenő
eszköztárakat.
useCodeMirror: Logikai beállítás, a töbsoros beviteli mező helyett egy CodeMirror komponens jelenjen
meg.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/Height (Integer)

Beállíthatjuk a beviteli mező magasságát. Ez a beállítás két esetben érvényes:

Type = TextBox esetén érvényes, ha IsMultiline értéke true
Type = IFrame esetén.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/IsDocumentVersioningEnabled (Boolean)

Ez a beállítás csak Type = DocumentTextBox esetén érvényes, a dokumentum verziózást lehet vele
kikapcsolni. Alapértelemezett beállítás: true, tehát be van kapcsolva a dokumentum verziózás.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/FileSizeLimit (Integer)

Ez a beállítás csak Type = DocumentTextBox esetén érvényes, a feltölteni kívánt dokumentumok méretének
korlátozásához használható, értéke MB-ban értendő. Opcionális, de ajánlott a beállítás.

Példa

<ControlGroup name="controlGroup_60"> 
 <Controls> 
  <Control> 
   <Type>Label</Type> 
   <Name>Label_DocumentID</Name> 
   <Caption>Dokumentum</Caption> 
  </Control> 
  <Control> 
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   <Type>DocumentTextBox</Type> 
   <Name>DocumentTextBox_DocumentID</Name> 
   <BindingName>DocumentID</BindingName> 
   <Screen>ScreenChoiseDocument</Screen> 
   
<DataDefinition>DataDefinitionDocumentEdit</DataDefinition> 
   <KeyColumnDefinition>d.DocumentID</KeyColumnDefinition> 
   <ValueColumn>OriginalFilename</ValueColumn> 
   <AllowedMIMETypes>application/pdf image/png 
application/vnd.ms-excel application/vnd.openxmlformats-
officedocument.spreadsheetml.sheet application/msword 
application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document</AllowedMIMETypes> 
   <FileSizeLimit>4</FileSizeLimit> 
  </Control> 
 </Controls> 
</ControlGroup> 

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/AllowedMIMETypes (String)

Ez a beállítás csak Type = DocumentTextBox esetén érvényes, a feltölteni kívánt dokumentumok típusának
korlátozására használható. Az engedélyezett MIME-típusokat szóközzel elválasztva kell felsorolni. Opcionális.
Kihagyása esetén bármilyen formátumú fájl feltöltése engedélyezett.

Példa

<ControlGroup name="controlGroup_60"> 
 <Controls> 
  <Control> 
   <Type>Label</Type> 
   <Name>Label_DocumentID</Name> 
   <Caption>Dokumentum</Caption> 
  </Control> 
  <Control> 
   <Type>DocumentTextBox</Type> 
   <Name>DocumentTextBox_DocumentID</Name> 
   <BindingName>DocumentID</BindingName> 
   <Screen>ScreenChoiseDocument</Screen> 
   
<DataDefinition>DataDefinitionDocumentEdit</DataDefinition> 
   <KeyColumnDefinition>d.DocumentID</KeyColumnDefinition> 
   <ValueColumn>OriginalFilename</ValueColumn> 
   <AllowedMIMETypes>application/pdf image/png 
application/vnd.ms-excel application/vnd.openxmlformats-
officedocument.spreadsheetml.sheet application/msword 
application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document</AllowedMIMETypes> 
   <FileSizeLimit>4</FileSizeLimit> 
  </Control> 
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 </Controls> 
</ControlGroup> 

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/DocumentObjectType (String)

Ez a beállítás csak Type = DocumentTextBox esetén érvényes. Ha a Form (vagy Fragament) nem
BusinessObjectDocument e-t használ az adatbázis műveletekhez, akkor szükség van a
DocumentObjectType node beállításra is. Ez határozza meg, hogy milyen típusú dokumentumról van szó.
Ilyen esetben a BusinesObject fájlban az adott mező definíciójában szerepelnie kell az isDocument
attribútumnak true értékkel

Példa

<ControlGroup name="controlGroup_160"> 
 <Controls> 
  <Control> 
   <Type>Label</Type> 
   <Name>Label_SzerzodesDocumentID</Name> 
   <Caption>Dokumentum</Caption> 
  </Control> 
  <Control> 
   <Type>DocumentTextBox</Type> 
   <Name>DocumentTextBox_SzerzodesDocumentID</Name> 
   <BindingName>SzerzodesDocumentID</BindingName> 
   
<DataDefinition>DataDefinitionDocumentEdit</DataDefinition> 
   <KeyColumnDefinition>d.DocumentID</KeyColumnDefinition> 
   <ValueColumn>OriginalFilename</ValueColumn> 
   <AllowedMIMETypes>application/pdf</AllowedMIMETypes> 
   <FileSizeLimit>10</FileSizeLimit> 
   <DocumentObjectType>Szerzodes</DocumentObjectType> 
  </Control> 
 </Controls> 
</ControlGroup> 

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/Component (String)

Ez a beállítás csak Type = InnerComponent esetén érvényes, ebben a beállításban kell megadni annak a
Component XML fájlnak a nevét (kiterjesztés nélkül), amelyet meg szeretnénk jeleníteni.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/Recomputing (Enumeration)

Ez a beállítás adja meg az egyes beviteli mezőknél, hogy az esetleges számított mezők milyen eseményekre
számolódjanak újra. Lehetséges értékei:

OnValueChange: csak érték változáskor (alapértelmezett)
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TriggerOnRefresh: az EditForm frissítésekor vegye úgy, mintha változott volna a beviteli mező
értéke, így az összes szabály és ComputedValue lefut, ami hivatkozik erre a mezőre – ahol ez be van
állítva. A lenti példában frissítéskor azt hazudja az Effector, hogy az ID mező értéke változott, és minden
olyan szabályt, amely tartalmazza a [##Field.ID##] hivatkozást lefut.

Példa

<ControlGroup name="id_group"> 
 <Rules> 
  <Visible type="Constant">false</Visible> 
 </Rules> 
 <Controls> 
  <Control> 
   <Type>Label</Type> 
   <Name>Label_id</Name> 
   <Caption>id</Caption> 
  </Control> 
  <Control> 
   <Type>TextBox</Type> 
   <Name>TextBox_id</Name> 
   <BindingName>ID</BindingName> 
   <Recomputing>TriggerOnRefresh</Recomputing> 
  </Control> 
 </Controls> 
</ControlGroup> 

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/Question

Nyomógombok esetén értelmezett beállítás. Párbeszédablakot nyit meg a funkció lefutása előtt. Opcionális. A
type attribútummal lehet megadni, hogy milyen gombok jelenjenek meg a felugró párbeszédablakon.
Lehetséges értékei:

OkCancel: a felugró ablak tartalmaz egy "Ok" és egy "Mégsem" gombot. Az "Ok" gomb megnyomására
a művelet folytatódik, a "Mégsem" gomb megnyomására nem fog történni semmi.
Ok: egy tájékoztató ablakot lehet megjeleníteni mentés előtt
Cancel: tájékoztatást jelenít meg, de meg is akadályozza a mentést
Custom: a Button beállítással lehet megadni, hogy milyen további gombokat akarunk megjeleníteni a
párbeszéd ablakon. Ilyenkor a kiválasztott gomb azonosítóját megkapja a ProcessResultSet funkció.

Példa

<Question type="OkCancel"> 
 <Condition type="Constant" return="boolean" 
default="false">true</Condition> 
 <Message type="Constant" return="string" default="">Mehet?</Message> 
</Question> 
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/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/Question/Condition (RuleValueType)

Ezzel lehet szabályozni, hogy megjelenjen a felugró ablak vagy sem. Ha a szabály értéke végül true lesz,
akkor megjelenik a felugró ablak.

Példa

<Question type="OkCancel"> 
 <Condition type="Constant" return="boolean" 
default="false">true</Condition> 
 <Message type="Constant" return="string" default="">Mehet?</Message> 
</Question> 

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/Question/Message (RuleValueType)

A megjeleníteni kívánt üzenetet kiszámító szabály.

Példa

<Question type="OkCancel"> 
 <Condition type="Constant" return="boolean" 
default="false">true</Condition> 
 <Message type="Constant" return="string" default="">Mehet?</Message> 
</Question> 

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/Question/Buttons (String)

Ez a beállítás csak type = Custom esetén van értelmezve. Egy JSON definiciót kell megadni. A mégsem
gombot külön meg kell jelölni "cancel": true értékkel.

Példa

<Question type="Custom"> 
 <Condition type="Constant" return="boolean" 
default="false">true</Condition> 
 <Message type="Constant" return="string" default="">Kérem válasszon!
</Message> 
 <Buttons><![CDATA[{"option1": { "className": "btn-primary", "label": 
"Opció 1" }, "option2": { "className": "btn-info", "label": "Opció 2" }, "cancel": 
{ "className": "btn-danger", "label": "Mégsem", "cancel": true }}]]></Buttons> 
</Question> 

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/Required (RuleValueType)
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Mező kötelezőség beállítása. Amíg a leírt szabály nem teljesül (amíg false a visszatérési értéke), addig nem
lehet az adott objektumot elmenteni. Vizuális megjelenítését segíti az, ha a címkére is meg van adva ugyanaz
a szabály. Ilyen esetben true esetén a címke színe pirosra vált, jelezve ezzel, hogy a mező kitöltése kötelező.

Példa

<ControlGroup name="name"> 
 <Control> 
  <Type>Label</Type> 
  <Name>Label_name</Name> 
  <ControlCaption>Title</ControlCaption> 
  <Required type="Simple" default="false" 
return="boolean">'[##Field.name##]' == ''</Required> 
 </Control> 
 <Control> 
  <Type>TextBox</Type> 
  <Name>TextBox_name</Name> 
  <BindingName>name</BindingName> 
  <Required>true</Required> 
 </Control> 
</ControlGroup> 

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/WorkflowRequired (RuleValueType)

Ugyanarra használható, mint a Required, annyi különbséggel, hogy mindez csak akkor lép életbe, ha készre
állítottuk a folyamat aktuális lépését.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/Readonly (RuleValueType)

Szerkeszthetőségi szabály. A szerkeszthetőségi szabályok prioritási sorrendje: EditForm < ControlGroup <
Control

Példa

<Control> 
 <Type>TextBox</Type> 
 <Name>TextBox_HianypotlasValasz</Name> 
 <BindingName>HianypotlasValasz</BindingName> 
 <Width>200</Width> 
 <IsMultiline>true</IsMultiline> 
 <Readonly type="Constant" return="boolean" default="true">true</Readonly> 
</Control> 

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/Visible (RuleValueType)

Láthatósági szabály.
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Példa

<Control> 
 <Type>TextBox</Type> 
 <Name>TextBox_HianypotlasValasz</Name> 
 <BindingName>HianypotlasValasz</BindingName> 
 <Width>200</Width> 
 <IsMultiline>true</IsMultiline> 
 <Readonly type="Constant" return="boolean" default="true">true</Readonly> 
 <Visible type="SQL" return="boolean" default="false"> 
  <![CDATA[ 
   SELECT CASE WHEN EXISTS(SELECT 1 FROM Event e WITH(NOLOCK) 
INNER JOIN Event ef WITH(NOLOCK) ON ef.EventID = e.ParentEventID WHERE e.EventID = 
'[##Field.EventID##]') THEN 'True' ELSE 'False' END 
  ]]> 
 </Visible> 
</Control> 

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/ValidateRule (RuleValueType)

Validálási szabály, addig nem engedi elmenteni az űrlapot, míg az itt definiált feltétel true-t nem ad
eredményül, illetve nem logikai visszatérési érték esetén az üres üzenet jelenti, hogy valid a kontrollba írt
érték.

Példa 1

<Control> 
 <Type>TextBox</Type> 
 <Name>TextBox_OnlyPositiveInt</Name> 
 <BindingName>OnlyPositiveInt</BindingName> 
 <Width>200</Width> 
 <ValidateRule type="Simple" return="boolean" default="false" message="A 
'Csak pozitív egész szám' mezőbe csak pozitív számot adhat meg!"> 
  <![CDATA[ 
   '[##Field.OnlyPositiveInt##]' == '' || 
'[##Field.OnlyPositiveInt##]' > 0 
  ]]> 
 </ValidateRule> 
</Control> 

Példa 2

<Control> 
 <Type>TextBox</Type> 
 <Name>TextBox_SecurityLevel</Name> 
 <BindingName>SecurityLevel</BindingName> 
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 <Width>240</Width> 
 <ValidateRule type="SQL" return="string" default=""> 
  <![CDATA[ 
   SELECT CASE WHEN CAST('[##Field.SecurityLevel##]' AS INT) 
< 1 THEN 'A "Biztonsági szint" nem lehet negatív szám!' ELSE '' END 
  ]]> 
 </ValidateRule> 
</Control> 

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/Tooltip (RuleValueType)

Ezzel a szabállyal lehet definiálni tooltip szöveget. A tooltip ikon (illetve gomb esetén a tooltip cserélődik le)
csak akkor jelenik meg, ha ennek a szabálynak a kiértékelése nem üres szöveg.

Példa

<Control> 
 <Type>Label</Type> 
 <Name>Label_ClearValueIsNotVisible</Name> 
 <Caption>Érték törlése, ha nem látható a mező</Caption> 
 <Tooltip type="Constant" default="" return="string">Ha a körtét választom 
ki a 'Session value' mezőben, akkor ez a ControlGroup eltűnik, és az értéke is 
törlődik</Tooltip> 
</Control> 

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/Warning (RuleValueType)

Ez a szabály a Tooltip szabályhoz hasonlóan működik, eltérés, hogy feltűnőbb az ikon.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/PlaceHolder (RuleValueType)

Az üres beviteli mezőkbe írt tájékoztató üzenet.

Példa

<ControlGroup name="controlGroup_20"> 
 <Controls> 
  <Control> 
   <Type>Label</Type> 
   <Name>Label_Country</Name> 
   <Caption>Ország, megye</Caption> 
  </Control> 
  <Control> 
   <Type>ComboBox</Type> 
   <Name>QueryTextBox_Country</Name> 
   <BindingName>Country</BindingName> 
   <ComboDefinition>ComboFixedValuesLookup</ComboDefinition> 
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   <LookupFilterName>GroupNum</LookupFilterName> 
   <LookupFilterValue>1</LookupFilterValue> 
   <PlaceHolder type="Constant" default="" 
return="string">Ország</PlaceHolder> 
  </Control> 
  <Control> 
   <Type>TextBox</Type> 
   <Name>TextBox_County</Name> 
   <BindingName>County</BindingName> 
   <PlaceHolder type="Constant" default="" 
return="string">Megye</PlaceHolder> 
  </Control> 
 </Controls> 
</ControlGroup> 

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/ClearValueIfNotVisible (Boolean)

Ha egy beviteli mezőben van érték, majd valaminek a hatására lefut erre a mezőre egy láthatósági szabály, és
a mező eltűnik, akkor ezen node értékét true-ra állítva kitörlődik a beírt érték. Ennek akkor van jelentősége,
ha egy nem látható mező értékét nem szeretnénk elmenteni az adatbázisba. Alapértelmezett értéke false.

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/DefaultValue (RuleValueType)

Csak új objektum rögzítésénél(!) kiértékelt alapértelmezett érték. Az EditForm-on megadott alapértelmezett
szabály felülírja a BusinessObject-ben megadott szabályt.

Példa

<Control> 
 <Type>QueryTextBox</Type> 
 <Name>QueryTextBox_CompanyID</Name> 
 <BindingName>CompanyID</BindingName> 
 <Screen>ScreenChoiseCompany</Screen> 
 <DataDefinition>DataDefinitionCompanyEdit</DataDefinition> 
 <KeyColumnDefinition>CompanyID</KeyColumnDefinition> 
 <ValueColumn>Name</ValueColumn> 
 <DefaultValue type="Constant" return="int" default="">
[##Filter.Company_ID##]</DefaultValue> 
</Control> 

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/SessionValue (RuleValueType)

Ezzel a beállítással a beviteli mezőn meg lehet jeleníteni egy ikont (ház), amelyre kattintva az ebben a
szabályban megadott értéket állítja be a beviteli mezőbe. Ha nincs ez a beállítás, akkor nincs kint a beviteli
mezőn az ikon sem.

Példa
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<Control> 
 <Type>QueryTextBox</Type> 
 <Name>QueryTextBox_CompanyID</Name> 
 <BindingName>CompanyID</BindingName> 
 <Screen>ScreenChoiseCompany</Screen> 
 <DataDefinition>DataDefinitionCompanyEdit</DataDefinition> 
 <KeyColumnDefinition>CompanyID</KeyColumnDefinition> 
 <ValueColumn>Name</ValueColumn> 
 <SessionValue type="Constant" return="int" default="0">
[##Session.CompanyID##]</SessionValue> 
</Control> 

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/ComputedValue (RuleValueType)

Számított mező érték, mely folyamatosan függ a többi mező állapotától.

Az érték újraszámolódásnál azt veszi figyelembe, hogy a kiértékelésben mely mezőkre hivatkozunk
([##Field.##]). Ezeknek a változására fog valami történni, további beállításokat lásd a Recomputing
résznél.
Az újraszámolások egyéb szabályokra is hatással vannak, mint pl. Visible, Readonly, stb.

Példa

CheckBox CheckBox_Done Done false

/Form/ControlGroups/ControlGroup/Controls/Control/ComputedValueList (RuleValueType)

Ez a beállítás csak Type = ComboBox esetén érvényes beállítás. Értékkészlet kiszámításához, szűkítéséhez
használatos beállítás, a szabály egy WHERE részletet definiál, amit a ComboDefinition-ben levő lekérdezésben
az 1=1 helyére ír be.

Példa:

<Control> 
 <Type>ComboBox</Type> 
 <Name>ComboBox_Irszam</Name> 
 <BindingName>irszam</BindingName> 
 <ComboDefinition>ComboIranyitoszamok</ComboDefinition> 
 <ComputedValueList type="SQL" default="" return="string">SELECT 'Varos = 
''[##Field.Varos##]'''</ComputedValueList> 
</Control> 

/Form/ControlGroupOrders

A ControlGroupOrder definíciókat összefogó node.

/Form/ControlGroupOrders/ControlGroupOrder
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Egy ControlGroupOrder definicióját összefogó node. Két attribútuma lehet:

isAutomatic: Kötelező logikai beállítás, true értéke esetén a rendszer automatikusan a
ControlGroups alatt definiált sorrendben jeleníti meg, a csak gombokat tartalmazó ControlGroup-ok
a form végére kerülnek. Ez a beállítás Fragment-ben is használható, ilyenkor az a különbség, hogy a
gombsorok elé a Fragment mezőt is megjeleníti. Ha isAutomatic értéke true, akkor az itt megadott
sorrendet figyelmen kívűl hagyja.
form: Opcionális szöveges beállítás, Fragment-ben lehet használni. Ezzel a beállítással kell megadni,
hogy az itt definiált ControlGroupOrder melyik Form-hoz tartozik.

Példa 1

<ControlGroupOrders> 
 <ControlGroupOrder isAutomatic="true" /> 
</ControlGroupOrders> 

Példa 2

<ControlGroupOrders> 
 <ControlGroupOrder form="FormEvent" isAutomatic="false"> 
  <ControlGroup>controlGroup_10</ControlGroup> 
  <ControlGroup>controlGroup_20</ControlGroup> 
  <ControlGroup>controlGroup_30</ControlGroup> 
  <ControlGroup>controlGroup_40</ControlGroup> 
  <ControlGroup>controlGroup_50</ControlGroup> 
  <ControlGroup>controlGroup_52</ControlGroup> 
  <ControlGroup>controlGroup_54</ControlGroup> 
  <ControlGroup>controlGroup_56</ControlGroup> 
  <ControlGroup>controlGroup_70</ControlGroup> 
  <ControlGroup>controlGroup_75</ControlGroup> 
  <ControlGroup>controlGroup_90</ControlGroup> 
  <ControlGroup>controlGroup_100</ControlGroup> 
  <ControlGroup>controlGroup_110</ControlGroup> 
  <ControlGroup>controlGroup_220</ControlGroup> 
  <ControlGroup>controlGroup_500</ControlGroup> 
 </ControlGroupOrder> 
</ControlGroupOrders> 

/Form/ControlGroupOrders/ControlGroupOrder/ControlGroup (String)

Ebben a node-ban kell megadni a feltönteni kívánt ControlGroup-ot. Ezek a beállíások csak akkor lesznek
figyelembe véve, ha a ControlGroupOrder-en az isAutomatic beállítás értéke false. Azok Form-ban vagy
Fragment-ben definiált ControlGroup amelyekre itt nincs hivatkozás, nem jelennek meg a felületen (de a
szabályok ettől még lefutnak). A lenti példában a <ControlGroup>controlGroup_220</ControlGroup> jön
csak a Fragament-ből a többi hivatkozás a Form-ban van definiálva.
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Példa

<ControlGroupOrders> 
 <ControlGroupOrder form="FormEvent" isAutomatic="false"> 
  <ControlGroup>controlGroup_10</ControlGroup> 
  <ControlGroup>controlGroup_20</ControlGroup> 
  <ControlGroup>controlGroup_30</ControlGroup> 
  <ControlGroup>controlGroup_40</ControlGroup> 
  <ControlGroup>controlGroup_50</ControlGroup> 
  <ControlGroup>controlGroup_52</ControlGroup> 
  <ControlGroup>controlGroup_54</ControlGroup> 
  <ControlGroup>controlGroup_56</ControlGroup> 
  <ControlGroup>controlGroup_70</ControlGroup> 
  <ControlGroup>controlGroup_75</ControlGroup> 
  <ControlGroup>controlGroup_90</ControlGroup> 
  <ControlGroup>controlGroup_100</ControlGroup> 
  <ControlGroup>controlGroup_110</ControlGroup> 
  <ControlGroup>controlGroup_220</ControlGroup> 
  <ControlGroup>controlGroup_500</ControlGroup> 
 </ControlGroupOrder> 
</ControlGroupOrders> 

Teljes xml beállítás példa

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?> 
<Form xmlns="http://effector.hu/schema/ns/form"> 
 <Caption></Caption> 
 <DataDefinition></DataDefinition> 
 <BusinessObject></BusinessObject> 
 
 <ReportContentChangedOnValueChange></ReportContentChangedOnValueChange> 
 <TemplateURL></TemplateURL> 
 
 <Rules> 
  <Readonly type="" return="" default=""></Readonly> 
 </Rules>  
  
 <ControlGroups> 
  <ControlGroup name="group1"> 
   <Rules> 
    <Readonly type="" return="" default=""></Readonly> 
    <Visible type="" return="" default=""></Visible> 
    <WorkflowRequired type="" return="" default="">
</WorkflowRequired> 
    <Required type="" return="" default=""></Required> 
   </Rules>  
   <Controls>  
    <!-- Label tipusú control --> 
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    <Control> 
     <Type>Label</Type> 
     <Name></Name> 
     <BindingName></BindingName> 
     <Caption></Caption> 
     <Width></Width> 
     <LabelCssClass></LabelCssClass> 
     <Visible type="" return="" default="">
</Visible> 
     <ValidateRule type="" return="" 
default=""></ValidateRule> 
     <WorkflowRequired type="" return="" 
default=""></WorkflowRequired> 
     <Required type="" return="" default="">
</Required> 
     <Tooltip type="" return="" default="">
</Tooltip> 
     <Warning type="" return="" default="">
</Warning> 
    </Control> 
     
    <!-- TextBox tipusú control --> 
    <Control> 
     <Type>TextBox</Type> 
     <Name></Name> 
     <BindingName></BindingName> 
     <Width></Width> 
     <IsPassword></IsPassword> 
     <Precision>2</Precision> 
     <ThousandsGrouping></ThousandsGrouping> 
     <UseHTMLEncode></UseHTMLEncode> 
     <TextAlign></TextAlign> 
     <Mask></Mask> 
     <CharacterCounterType>
</CharacterCounterType> 
     <MaxLength></MaxLength> 
     <Recomputing></Recomputing> 
     <ClearValueIfNotVisible>
</ClearValueIfNotVisible> 
     <IsMultiline useCodeMirror="" 
useHTMLEditor="" htmlEditorToolbars="" isResizable=""></IsMultiline> 
     <Height></Height> 
     <TouchValueList type="" return="" 
default=""></TouchValueList> 
     <Visible type="" return="" default="">
</Visible> 
     <DefaultValue type="" return="" 
default=""></DefaultValue> 
     <SessionValue type="" return="" 
default=""></SessionValue> 
     <ValidateRule type="" return="" 
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default=""></ValidateRule> 
     <WorkflowRequired type="" return="" 
default=""></WorkflowRequired> 
     <Required type="" return="" default="">
</Required> 
     <Readonly type="" return="" default="">
</Readonly> 
     <ComputedValue type="" return="" 
default=""></ComputedValue> 
     <Tooltip type="" return="" default="">
</Tooltip> 
     <Warning type="" return="" default="">
</Warning> 
     <PlaceHolder type="" return="" default="">
</PlaceHolder> 
    </Control> 
   </Controls> 
  </ControlGroup> 
 
  <ControlGroup name="group2"> 
   <Controls> 
    <!-- QueryTextBox tipusú control --> 
    <Control> 
     <Type>QueryTextBox</Type> 
     <Name></Name> 
     <BindingName></BindingName> 
     <Width></Width> 
     <Screen></Screen> 
     <DataDefinition></DataDefinition> 
     <KeyColumnDefinition</KeyColumnDefinition> 
     <ValueColumn></ValueColumn> 
     <Recomputing></Recomputing> 
     <ClearValueIfNotVisible>
</ClearValueIfNotVisible> 
     <ConnectedControls> 
      <ConnectedControl column="" 
displayColumn=""></ConnectedControl> 
     </ConnectedControls> 
     <TouchValueList type="" return="" 
default=""></TouchValueList> 
     <Visible type="" return="" default="">
</Visible> 
     <DefaultValue type="" return="" 
default=""></DefaultValue> 
     <SessionValue type="" return="" 
default=""></SessionValue> 
     <ValidateRule type="" return="" 
default=""></ValidateRule> 
     <WorkflowRequired type="" return="" 
default=""></WorkflowRequired> 
     <Required type="" return="" default="">
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</Required> 
     <Readonly type="" return="" default="">
</Readonly> 
     <ComputedValue type="" return="" 
default=""></ComputedValue> 
     <Tooltip type="" return="" default="">
</Tooltip> 
     <Warning type="" return="" default="">
</Warning> 
     <PlaceHolder type="" return="" default="">
</PlaceHolder> 
    </Control>     
 
    <!-- DateTime típusú control --> 
    <Control> 
     <Type>DateTime</Type> 
     <Name></Name> 
     <BindingName></BindingName> 
     <Width></Width> 
     <Recomputing></Recomputing> 
     <ClearValueIfNotVisible>
</ClearValueIfNotVisible> 
     <Step></Step> 
     <StartHour></StartHour> 
     <EndHour></EndHour> 
     <TouchValueList type="" return="" 
default=""></TouchValueList> 
     <Visible type="" return="" default="">
</Visible> 
     <DefaultValue type="" return="" 
default=""></DefaultValue> 
     <SessionValue type="" return="" 
default=""></SessionValue> 
     <ValidateRule type="" return="" 
default=""></ValidateRule> 
     <WorkflowRequired type="" return="" 
default=""></WorkflowRequired> 
     <Required type="" return="" default="">
</Required> 
     <Readonly type="" return="" default="">
</Readonly> 
     <ComputedValue type="" return="" 
default=""></ComputedValue> 
     <Tooltip type="" return="" default="">
</Tooltip> 
     <Warning type="" return="" default="">
</Warning>    
     <PlaceHolder type="" return="" default="">
</PlaceHolder> 
    </Control>   
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    <!-- ComboBox típusú control --> 
    <Control> 
     <Type>ComboBox</Type> 
     <Name></Name> 
     <BindingName></BindingName> 
     <Width></Width>     
     <Recomputing></Recomputing> 
     <ClearValueIfNotVisible>
</ClearValueIfNotVisible> 
     <ComboDefinition>ComboDefinition resource 
azonosító</ComboDefinition> 
     
<LookupFilterName>Company_ID</LookupFilterName> 
     <LookupFilterValue>5</LookupFilterValue> 
     <TouchValueList type="" return="" 
default=""></TouchValueList> 
     <Visible type="" return="" default="">
</Visible> 
     <DefaultValue type="" return="" 
default=""></DefaultValue> 
     <SessionValue type="" return="" 
default=""></SessionValue> 
     <ValidateRule type="" return="" 
default=""></ValidateRule> 
     <WorkflowRequired type="" return="" 
default=""></WorkflowRequired> 
     <Required type="" return="" default="">
</Required> 
     <Readonly type="" return="" default="">
</Readonly> 
     <ComputedValue type="" return="" 
default=""></ComputedValue> 
     <ComputedValueList type="" return="" 
default=""></ComputedValueList> 
     <Tooltip type="" return="" default="">
</Tooltip> 
     <Warning type="" return="" default="">
</Warning>    
     <PlaceHolder type="" return="" default="">
</PlaceHolder> 
    </Control>   
     
    <!-- CheckBox típusú control --> 
    <Control> 
     <Type>CheckBox</Type> 
     <Name></Name> 
     <BindingName></BindingName> 
     <Width></Width>     
     <Recomputing></Recomputing> 
     <ClearValueIfNotVisible>
</ClearValueIfNotVisible> 
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     <Visible type="" return="" default="">
</Visible> 
     <DefaultValue type="" return="" 
default=""></DefaultValue> 
     <WorkflowRequired type="" return="" 
default=""></WorkflowRequired> 
     <Required type="" return="" default="">
</Required> 
     <Readonly type="" return="" default="">
</Readonly> 
     <ComputedValue type="" return="" 
default=""></ComputedValue> 
     <Tooltip type="" return="" default="">
</Tooltip> 
     <Warning type="" return="" default="">
</Warning> 
    </Control> 
   </Controls> 
  </ControlGroup> 
   
  <ControlGroup name="group3"> 
   <Controls> 
    <!-- SaveButton típusú control --> 
    <Control> 
     <Type>SaveButton</Type> 
     <Name></Name> 
     <CloseWindow></CloseWindow> 
     <Icon></Icon> 
     <ButtonLooksLike></ButtonLooksLike> 
     <OnButtonClick> 
      <ActionType>Outer</ActionType> 
      <Module className="" action="">
</Module> 
     </OnButtonClick> 
     <Question type=""> 
      <Message></Message> 
      <Condition></Condition> 
      <Buttons></Buttons> 
     </Question> 
     <Visible type="" return="" default="">
</Visible> 
     <Readonly type="" return="" default="">
</Readonly> 
     <Tooltip type="" return="" default="">
</Tooltip> 
    </Control> 
 
    <!-- CancelButton típusú control --> 
    <Control> 
     <Type>CancelButton</Type> 
     <Name></Name> 
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     <CloseWindow></CloseWindow> 
     <Icon></Icon> 
     <ButtonLooksLike></ButtonLooksLike> 
     <Visible type="" return="" default="">
</Visible> 
     <Readonly type="" return="" default="">
</Readonly> 
     <Tooltip type="" return="" default="">
</Tooltip> 
    </Control> 
 
    <!-- DeleteButton típusú control --> 
    <Control> 
     <Type>DeleteButton</Type> 
     <Name></Name> 
     <CloseWindow></CloseWindow> 
     <Icon></Icon> 
     <ButtonLooksLike></ButtonLooksLike> 
     <Visible type="" return="" default="">
</Visible> 
     <Readonly type="" return="" default="">
</Readonly> 
     <Tooltip type="" return="string" 
default=""></Tooltip> 
    </Control>      
     
    <!-- Button:Export típusú control --> 
    <Control> 
     <Type>Button</Type> 
     <Name></Name> 
     <CloseWindow></CloseWindow> 
     <Icon></Icon> 
     <ButtonLooksLike></ButtonLooksLike> 
      
     <OnButtonClick>   
      <ActionType>Export</ActionType> 
      <DataSources> 
       <DataSource filterType="">
</DataSource> 
      </DataSources> 
      <ExcelTemplate fillMethod="">
</ExcelTemplate> 
      <DefaultExportFormat>
</DefaultExportFormat> 
      <DefaultExportType>
</DefaultExportType> 
     </OnButtonClick> 
      
     <Visible type="" return="" default="">
</Visible> 
     <Readonly type="" return="" default="">
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</Readonly> 
     <Tooltip type="" return="string" 
default=""></Tooltip>         
    </Control>      
     
    <!-- Button:GenerateDocument tipusú control --> 
    <Control> 
     <Type>Button</Type> 
     <Name></Name> 
     <CloseWindow></CloseWindow> 
     <Icon></Icon> 
     <ButtonLooksLike></ButtonLooksLike> 
     <OnButtonClick> 
      
<ActionType>GenerateDocument</ActionType> 
      <StoredProcedure>
</StoredProcedure> 
      <CloseScreenAfterAction>
</CloseScreenAfterAction> 
      <RefreshAfterAction>
</RefreshAfterAction> 
     </OnButtonClick> 
     <Visible type="" return="" default="">
</Visible> 
     <Readonly type="" return="" default="">
</Readonly> 
     <Tooltip type="" return="" default="">
</Tooltip> 
    </Control>      
     
    <!-- Button:ProcessResultSet típusú control --> 
    <Control> 
     <Type>Button</Type> 
     <Name></Name> 
     <CloseWindow></CloseWindow> 
     <Icon></Icon> 
     <ButtonLooksLike></ButtonLooksLike> 
     <OnButtonClick>    
      
<ActionType>ProcessResultSet</ActionType> 
      <StoredProcedure>
</StoredProcedure> 
      <CloseScreenAfterAction>
</CloseScreenAfterAction> 
      
<RefreshAfterAction>screen</RefreshAfterAction> 
     </OnButtonClick> 
     <Visible type="" return="" default="">
</Visible> 
     <Readonly type="" return="" default="">
</Readonly> 
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     <Tooltip type="" return="" default="">
</Tooltip> 
    </Control>      
     
    <!-- Button:Outer típusú control --> 
    <Control> 
     <Type>Button</Type> 
     <Name></Name> 
     <CloseWindow></CloseWindow> 
     <Icon></Icon> 
     <ButtonLooksLike></ButtonLooksLike> 
     <OnButtonClick>    
      <ActionType>Outer</ActionType> 
      <Module className="" action="">
</Module> 
     </OnButtonClick> 
     <Visible type="" return="" default="">
</Visible>   
     <Readonly type="" return="" default="">
</Readonly> 
     <Tooltip type="" return="" default="">
</Tooltip> 
    </Control>      
   </Controls> 
  </ControlGroup> 
   
  <ControlGroup name="group4"> 
   <Controls>     
    <!-- HorizontalRule típusú control --> 
    <Control> 
     <Type>HorizontalRule</Type> 
     <Name></Name> 
     <Visible type="" return="" default="">
</Visible> 
    </Control> 
     
    <!-- Date típusú control --> 
    <Control> 
     <Type>Date</Type> 
     <Name></Name> 
     <BindingName></BindingName> 
     <Width></Width> 
     <Recomputing></Recomputing> 
     <ClearValueIfNotVisible>
</ClearValueIfNotVisible> 
     <TouchValueList type="" return="" 
default=""></TouchValueList> 
     <Visible type="" return="" default="">
</Visible> 
     <DefaultValue type="" return="" 
default=""></DefaultValue> 
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     <SessionValue type="" return="" 
default=""></SessionValue> 
     <ValidateRule type="" return="" 
default=""></ValidateRule> 
     <WorkflowRequired type="" return="" 
default=""></WorkflowRequired> 
     <Required type="" return="" default="">
</Required> 
     <Readonly type="" return="" default="">
</Readonly> 
     <ComputedValue type="" return="" 
default=""></ComputedValue> 
     <Tooltip type="" return="" default="">
</Tooltip> 
     <Warning type="" return="" default="">
</Warning>    
     <PlaceHolder type="" return="" default="">
</PlaceHolder> 
    </Control> 
     
    <!-- DocumentTextBox típusú control --> 
    <Control> 
     <Type>DocumentTextBox</Type> 
     <Name></Name> 
     <BindingName></BindingName> 
     <Width></Width>     
     <Screen></Screen> 
     <DataDefinition></DataDefinition> 
     <KeyColumnDefinition>
</KeyColumnDefinition> 
     <ValueColumn></ValueColumn> 
     <IsDocumentVersioningEnabled>
</IsDocumentVersioningEnabled> 
     <DocumentObjectType></DocumentObjectType> 
     <FileSizeLimit></FileSizeLimit> 
     <AllowedMIMETypes></AllowedMIMETypes> 
     <Recomputing></Recomputing> 
     <ClearValueIfNotVisible>
</ClearValueIfNotVisible> 
     <ConnectedControls> 
      <ConnectedControl column="" 
displayColumn=""></ConnectedControl> 
     </ConnectedControls> 
     <TouchValueList type="" return="" 
default=""></TouchValueList> 
     <Visible type="" return="" default="">
</Visible> 
     <DefaultValue type="" return="" 
default=""></DefaultValue> 
     <SessionValue type="" return="" 
default=""></SessionValue> 
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     <ValidateRule type="" return="" 
default=""></ValidateRule> 
     <WorkflowRequired type="" return="" 
default=""></WorkflowRequired> 
     <Required type="" return="" default="">
</Required> 
     <Readonly type="" return="" default="">
</Readonly> 
     <ComputedValue type="" return="" 
default=""></ComputedValue> 
     <Tooltip type="" return="" default="">
</Tooltip> 
     <Warning type="" return="" default="">
</Warning>    
     <PlaceHolder type="" return="" default="">
</PlaceHolder> 
    </Control> 
     
    <!-- InnerComponent típusú control --> 
    <Control> 
     <Type>InnerComponent</Type> 
     <Name></Name> 
     <Width></Width>     
     <Recomputing></Recomputing> 
     <ClearValueIfNotVisible>
</ClearValueIfNotVisible> 
     <Component></Component> 
     <Visible type="" return="" default="">
</Visible> 
    </Control>     
     
    <!-- IFrame típusú control --> 
    <Control> 
     <Type>IFrame</Type> 
     <Name></Name> 
     <BindingName></BindingName> 
     <Recomputing></Recomputing> 
     <ClearValueIfNotVisible>
</ClearValueIfNotVisible> 
     <Width></Width>     
     <Height></Height> 
     <Visible type="" return="" default="">
</Visible> 
     <DefaultValue type="" return="" 
default=""></DefaultValue> 
     <ComputedValue type="" return="" 
default=""></ComputedValue> 
    </Control> 
 
    <Control> 
     <Type>SignaturePad</Type> 



{ 09 } XML Referencia 6.0 - EditForm.md 10/13/2019

38 / 38

     <Name></Name> 
     <BindingName></BindingName> 
     <Width></Width>     
     <Height></Height> 
     <Visible type="" return="" default="">
</Visible> 
     <WorkflowRequired type="" return="" 
default=""></WorkflowRequired> 
     <Required type="" return="" default="">
</Required> 
     <Readonly type="" return="" default="">
</Readonly> 
    </Control>     
   </Controls> 
  </ControlGroup> 
 </ControlGroups> 
 
 <ControlGroupOrders> 
  <!-- Form-on definiált automata group order --> 
  <ControlGroupOrder isAutomatic="true"> 
  </ControlGroupOrder> 
 
  <!-- Form-on definiált manuális group order --> 
  <ControlGroupOrder isAutomatic="false"> 
   <ControlGroup>group1</ControlGroup> 
   <ControlGroup>group2</ControlGroup> 
   <ControlGroup>group3</ControlGroup> 
   <ControlGroup>group4</ControlGroup> 
  </ControlGroupOrder> 
 
  <!-- Fragment-en definiált automata group order --> 
  <ControlGroupOrder form="" isAutomatic="true"> 
  </ControlGroupOrder> 
 
  <!-- Fragment-en definiált manuális group order --> 
  <ControlGroupOrder form="" isAutomatic="false"> 
   <ControlGroup>group1</ControlGroup> 
   <ControlGroup>fragment_group1</ControlGroup> 
   <ControlGroup>group2</ControlGroup> 
   <ControlGroup>group3</ControlGroup> 
   <ControlGroup>fragment_group2</ControlGroup> 
   <ControlGroup>group4</ControlGroup> 
  </ControlGroupOrder> 
 </ControlGroupOrders> 
</Form> 
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A Fragment leegyszerűsítve nem más, mint a származtatott BusinessObject-hez tartozó EditForm részlet.

Itt elegendő csak a származtatott BusinessObject kiegészítő mezőihez definiálni az EditForm-on megjelenő
kontrollokat. Ha nincs kiegészítő mezője a származtatott BusinessObject-nek, akkor is szükség van
Fragment XML fájlra, ilyenkor csak a minimálisan szükséges beállításokat tartalmazza az XML.

/Fragment

Gyökér elem.

/Fragment/Caption

Az objektum felirata. Jelenleg nem jelenik meg a felületen.

/Fragment/DataDefinition

Az objektumhoz tartozó DataDefinition. A filterek miatt szükséges.

/Fragment/BusinessObject

Az objektumhoz tartozó BusinessObject, amit ilyen formában kell megadnunk: <BusinessObject>
{MainBO}.{SubBO}</BusinessObject>, ahol a {MainBO} az alap üzleti objektum, a {SubBO} pedig az
aktuális objektum, pl. BusinessObjectEvent.Step1.

Ha semmilyen kiegészítő adatra nincs szükségünk, vagyis az űrlapon nem kérünk be extra adatot, akkor csak a
következőképpen kell paramétereznünk a Fragment XML-állományt:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> 
<Fragment xmlns="http://effector.hu/schema/ns/editform"> 
 <Caption /> 
 <DataDefinition>DDEventEdit</DataDefinition> 
 <BusinessObject>BusinessObjectEvent.Step1</BusinessObject> 
</Fragment> 

Ha van extra információ, amit szeretnénk megjeleníteni/manipulálni (új beviteli mezők segítségével), akkor a
Fragment fájlban fel tudunk venni ControlGroup-okat ugyanúgy, mint az EditForm fájlban.

Ha a Fragment fájlban felül szeretnénk definiálni az EditForm fájlban lévő ControlGroup-ot, akkor a name
attribútumban ugyanazt az értéket kell megadnunk egy ControlGroup-on belül, mint ami az EditForm-on
lévőnek van beállítva.

A kiválasztható Fragment-ek definiálása

A FragmentList könyvtárban a keretrendszer a szüló BusinessObject-hez keres egy olyan XML-t, amely
leírja, hogy milyen lehetséges altípusai vannak.

Ha valamelyik alap üzleti objektumhoz szeretnénk Fragment-eket definiálni, és azokat egy gombra kattintva
egy lenyíló listából kiválasztani, akkor a FragmentList mappában a FragmentList{BusinessObject}.xml

file:///xml-referencia-editform
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állományt kell létrehoznunk, ahol a {BusinessObject} helyére a megfelelő alap üzleti objektum nevét kell
írni, pl. FragmentListProject.xml. Ezt fogja a rendszer keresni, amikor például egy ügylet típus választó
gombot paraméterezünk egy adott képernyőre.

Egy ilyen típusú fájl felépítése a következő:

/FragmentList

Gyökér elem.

/FragmentList/ParentBusinessObject

Az adott üzleti objektum altípusokhoz tartozó alap üzleti objektum, amit kiegészítenek.

/FragmentList/SourceType

A listaelemek forrása, két különböző értéke lehet:

Database: a listaelemek kulcs/érték párosát tárolt eljárás eredménye adja vissza
XML: a listaelemeket felsoroljuk az XML fájlban

/FragmentList/Source

Itt kell definiálni az üzleti objektum lista forrását. Ezen belül kell megadni vagy az SQL utasítást, vagy a
választható elemek listáját, attól függően, hogy mi volt a SourceType node-ban megadva.

/FragmentList/Source/Database

Ha a SourceType node-ban Database érték szerepel, akkor ennek a gyűjtő node-nak kell szerepelnie.

/FragmentList/Source/Database/SelectionString

Az SQL utasítás, ami visszaadja az üzleti objektumok listáját.

Attribútuma:

type: az SQL utasítás típusa: StoredProcedure, Select; opcionális, alapértelmezett értéke Select

SQL típusú listázás esetén a tárolt eljárás neve, amit a rendszer lefuttat, és eredményként megkapja a
listaelemek kulcs/érték párosát. A tárolt eljárás a következő paramétereket kapja meg (ezeket nem kell explicit
megadni, a rendszer automatikusan hozzáadja a paraméterlistát):

@mmName: az aktuális munkamódszer neve
@screenName: az aktuális képernyő neve
@componentName: az aktuális komponens neve
@buttonName: az aktuális gomb neve
@userID: a bejelentkezett felhasználó azonosítója
@parentBoName: az alap üzleti objektum neve

Ezeket mind fel tudjuk használni a tárolt eljárásban.
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/FragmentList/Source/Database/ObjectTypeColumn

A lekérdezésben az üzleti objektum típusát tartalmazó oszlop.

/FragmentList/Source/Database/CaptionColumn

A lekérdezésben az objektumtípus címkéje, ez szerepel az objektum létrehozó lenyíló listában.

/FragmentList/Source/Fragments

Ha a SourceType node-ban XML érték szerepel, akkor ennek a gyűjtő node-nak kell szerepelnie. Az üzleti
objektumok listája.

/FragmentList/Source/Fragments/Fragment

Egy objektum típus leírása.

/FragmentList/Source/Fragments/Fragment/ObjectType

Az üzleti objektum típusa.

/FragmentList/Source/Fragments/Fragment/Caption

Az objektumtípus címkéje, ez szerepel az objektum létrehozó lenyíló listában.

Példa 1:

<FragmentList xmlns="http://effector.hu/schema/ns/fragmentlist"> 
 <SourceType>Database</SourceType> 
  <Source> 
   <Database> 
    <SelectionString 
type="StoredProcedure">osp_getProjectTypes</SelectionString> 
   </Database> 
  </Source> 
</FragmentList> 

Példa 2:

<FragmentList xmlns="http://effector.hu/schema/ns/FragmentList"> 
 <ParentBusinessObject></ParentBusinessObject> 
 <SourceType>XML</SourceType> 
 <Source> 
  <Fragments> 
   <Fragment order="10"> 
    <ObjectType>Email</ObjectType> 
    <Caption>Levél</Caption> 
   </Fragment> 
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   <Fragment order="20"> 
    <ObjectType>Targyalas</ObjectType> 
    <Caption>Tárgyalás</Caption> 
   </Fragment> 
  </Fragments> 
 </Source> 
</FragmentList>
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Az üzleti objektumok a rendszerben egy adattáblát, vagy egy adatbázis nézet kezelését valósítják meg, részt
vesznek a folyamatok definiálásban, illetve további adatbázis műveleteket írhatnak le. A fájlokat a
BusinessObject könyvtárba kell menteni. A fájlnévnek tükröznie kell az objektum nevét, és altípusát. A
tábláknak tartalmaznia kell Deleted TINYINT mezőt, ami a rendszer tranzakció-kezeléséhez kell. Ha
BusinessObject-hez altípust is szeretnénk definiálni, akkor a táblába kell egy ObjectType VARCHAR(60)
oszlop is.

/BusinessObject

Gyökérelem. Kötelező.

/BusinessObject/ParentBusinessObject (String)

Opcionális. Ha az üzleti objektum leszármaztatott, akkor az ős BusinesObject neve, például
BusinessObjectProjectISO esetén BusinesObjectProject.

/BusinessObject/DataTable (String)

Az üzleti objektum adatbázisban lévő tábláját határozza meg. Ez a beállítás gyakran elmarad származtatott
objektumok esetén (nincs kiegészítő adat).

/BusinessObject/UniqueIDColumn (String)

A DataTable beállításban jelzett tábla egyik oszlopa, amely a sor egyedi azonosításhoz kell. Származtatott
üzleti objektumok esetén ez jellemzően U_<fő_bo_UniqueID> szokott lenni. A származtatott üzleti
objektumnak a UniqueID oszlop neve nem lehet azonos a fő üzleti objektum UniqueIDColumn oszlop
nevével. Ha a származtatott üzleti objektumnak nincs DataTable beállítása, akkor ez a beállítás is elhagyandó.
A fő üzleti objektumok esetén ez a beállítás kötelező, és jellemzően autoincrementes int típusú a mező. Az
egyedi azonosító nem lehet összetett kulcs.

/BusinessObject/ForeignFields

Lehetőség van egy a DataTable beállításban megadott 1:1 kapcsolattal biró külső (idegen) táblának mezőjére
hivatkozni, abba adatot menteni. Ezt nevezzük idegen mezőnek. Ez a definiciókat összefogó node.

/BusinessObject/ForeignFields/ForeignField

Egy idegen mező definíció beállításait fogja össze ez a node. Egy definición belül több idegen mezőt lehet
definiálni (ha mindegyik egy táblában van). A name attribútumban kell megadni a definíció nevét, erre lehet
majd hivatkozni a Field beállításban.

/BusinessObject/ForeignFields/ForeignField/TableName (String)

Az eredeti táblával 1:1 -es kapcsolatban levő tábla neve.

/BusinessObject/ForeignFields/ForeignField/Mappings

Ez a node fogja össze a mezők összepontozásának beállításait.
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/BusinessObject/ForeignFields/ForeignField/Mappings/Mapping

Egy összepontozás beállításait fogja össze a node.

Példa

<ForeignFields> 
 <ForeignField name="EventPeople"> 
  <TableName>EventPeople</TableName> 
  <Mappings> 
   <Mapping> <!-- 1-es roleid a felelős --> 
    <TableField>EventRoleID</TableField> 
    <Value>1</Value> 
   </Mapping> 
   <Mapping> <!-- az EventPeople.EventID = Event.EventID --> 
    <TableField>EventID</TableField> 
    <BusinessObjectField>EventID</BusinessObjectField> 
   </Mapping> 
   <Mapping> <!-- az EventPeople.PeopleID mező értéke Felelos 
neven erhető el --> 
    <TableField>PeopleID</TableField> 
    <BusinessObjectField>Felelos</BusinessObjectField> 
   </Mapping> 
  </Mappings> 
 </ForeignField> 
</ForeignFields> 

/BusinessObject/ForeignFields/ForeignField/Mappings/Mapping/TableField (String)

A TableName beállításban megadott táblában található mező neve.

Példa

<ForeignFields> 
 <ForeignField name="EventPeople"> 
  <TableName>EventPeople</TableName> 
  <Mappings> 
   <Mapping> <!-- 1-es roleid a felelős --> 
    <TableField>EventRoleID</TableField> 
    <Value>1</Value> 
   </Mapping> 
   <Mapping> <!-- az EventPeople.EventID = Event.EventID --> 
    <TableField>EventID</TableField> 
    <BusinessObjectField>EventID</BusinessObjectField> 
   </Mapping> 
   <Mapping> <!-- az EventPeople.PeopleID mező értéke Felelos 
neven erhető el --> 
    <TableField>PeopleID</TableField> 
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    <BusinessObjectField>Felelos</BusinessObjectField> 
   </Mapping> 
  </Mappings> 
 </ForeignField> 
</ForeignFields> 

/BusinessObject/ForeignFields/ForeignField/Mappings/Mapping/BusinessObjectField (String)

A BusinessObject-ben a Fields szakaszban megadott oszlop neve. A Value és BusinessObjectField
beállítások közül csak az egyiket kell megadni.

Példa

<ForeignFields> 
 <ForeignField name="EventPeople"> 
  <TableName>EventPeople</TableName> 
  <Mappings> 
   <Mapping> <!-- 1-es roleid a felelős --> 
    <TableField>EventRoleID</TableField> 
    <Value>1</Value> 
   </Mapping> 
   <Mapping> <!-- az EventPeople.EventID = Event.EventID --> 
    <TableField>EventID</TableField> 
    <BusinessObjectField>EventID</BusinessObjectField> 
   </Mapping> 
   <Mapping> <!-- az EventPeople.PeopleID mező értéke Felelos 
neven erhető el --> 
    <TableField>PeopleID</TableField> 
    <BusinessObjectField>Felelos</BusinessObjectField> 
   </Mapping> 
  </Mappings> 
 </ForeignField> 
</ForeignFields> 

/BusinessObject/ForeignFields/ForeignField/Mappings/Mapping/Value (String)

Abban az esteben, ha az 1:1 kapcsolat kialakításhoz fix érték beírására van szükség, akkor azt ebben a
beállításban kell megadni A Value és BusinessObjectField beállítások közül csak az egyiket kell megadni.
A példában az Event táblához felelős szerepben levő személy tárolására egy EventPeople nevű tábla van
használva. Mivel ebben a táblában 1:n kapcsolattal lehet rögzíteni adatot, ezért az EventRoleID oszlop 1-es
értékével különítjük el a felelős szerepben levő személy adatát. A kapcsolatot az EventID mező definiálja.

Példa

<ForeignFields> 
 <ForeignField name="EventPeople"> 
  <TableName>EventPeople</TableName> 
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  <Mappings> 
   <Mapping> <!-- 1-es roleid a felelős --> 
    <TableField>EventRoleID</TableField> 
    <Value>1</Value> 
   </Mapping> 
   <Mapping> <!-- az EventPeople.EventID = Event.EventID --> 
    <TableField>EventID</TableField> 
    <BusinessObjectField>EventID</BusinessObjectField> 
   </Mapping> 
   <Mapping> <!-- az EventPeople.PeopleID mező értéke Felelos 
neven erhető el --> 
    <TableField>PeopleID</TableField> 
    <BusinessObjectField>Felelos</BusinessObjectField> 
   </Mapping> 
  </Mappings> 
 </ForeignField> 
</ForeignFields> 

/BusinessObject/Fields

Az üzleti objektum oszlopainak gyűjtő tag-je. Az oszlopok a tag-ben vannak definiálva.

/BusinessObject/Fields/Field

A mező beállításait összefogó node.

Attribútumok:

name: Az oszlop adatbázisbeli neve a name attribútum tartalmazza, ugyanakkor a name attribútum olyan
oszlop nevet is definiálhat, amely fizikailag nincs az üzleti objektum táblájában, hanem egy másik
táblában szerepel, mint kapcsolt adat. Ilyenkor a két tábla között az 1:1 kapcsolat követelmény, és
alkalmazni kell két másik attribútumot is foreignField. A foreignField annak a ForeignField
neve, amely ezt a kapcsolatot leírja.

foreignField: Ezzel lehet hivatkozni az idegen mező beállításra (ForeignFields/ForeignField@name)

isDocument: Opcionális beállítás. Logikai érték, alapértelemezett értéke false. Ezzel a beállítással kell
jelezni, hogy az adott mező dokumentum hivatkozást tartalmaz. A dokumentum típusát a Form vagy
Fragment XML-ben lehet megadni.

withEncryption: Opcionális beállítás. A mező értékét az adatbázisban titkosított formában tárolja a
rendszer vagy sem. Értéke lehet true \ false. Alapértelmezett érték false. Csak VARCHAR mezőkre
működik.

isSensitive: Opcionális beállítás. Logikai érték, alapértelemezett értéke false. Ezzel a beállítással
lehet jelezni az Effector-nak, hogy a mezőben tárolt érték érzékeny adat, amit nem szabad a kliensnek
továbbítania. Az ilyen mező kliens oldalon szerkeszthető, a módosított értéket a rendszer elmenti.

disableLogging: Opcionális beállítás. A mező értékének változását nem menti a rendszer az FSYS_Log
táblába. Értéke lehet true \ false. Alapértelmezett érték false.
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requestValidatorRegExp: Opcionális beállítás. Az Effector minden request tartalmát ellenőrzi, így
megvizsgálja a mező tartalmát is. Alap esetben rengeteg karaktert nem fogad el az Effector. Ha olyan
mezőt paraméterezünk, amely speciális karaktereket is tartalmaz, úgy meg kell mondanunk mit
fogadjon el valid értékként a request ellenőrzése során. Értéke egy reguláris kifejezés.

requestValidatorCharacterGroup: Opcionális beállítás. A requestValidatorRegExp beállításhoz
hasonlóan a request tartalmán ellenőrzése során van szerepe, csak itt előre definiált csoportokat lehet
választani.

Anything: bármi
AlphaNumeric: szám, betű, szóköz
OnlyAlpha: csak betű
OnlyNumber: csak szám
OnlyWhiteSpace: szóköz
OnlySpecialCharacters1: speciális karakterek első csoportja +-/* stb.
AlphaNumericWithSpecialCharacters1: Alpha numeric + specialcharacters1 csoport, ez az
alapértelmezett érték

/BusinessObject/Fields/Field/DefaultValue (RuleValueType)

Opcionális node, új létrehozáskor a mező alapértékét határozza meg. Ez egy RuleValueType szabály ( lsd.
Szabályok )

/BusinessObject/Triggers

Opcionális node, a folyamat léptetéshez szükséges triggereket fogja össze. Fontos! Adhoc esemény esetén
ezek nem futnak le. Adhoc eseménynek nevezünk minden olyan eseménytípust, amely nem vesz részt
folyamatban.

/BusinessObject/Triggers/Trigger

A triggerek a folyamatlépéseket vezérlik, meghatározzák, hogy egy üzleti objektumban történt esemény
hatására mi történjen, mi jöjjön létre. A triggerek meghatározhatják, hogy az adott üzleti objektum milyen más
üzleti objektumokban történt változásokra készüljön el. Például, ha készre állítunk egy eseményt, az kiválthatja
egy újabb folyamatlépés létrejöttét, vagy egy másik folyamatlépés állapotának beállítását, vagy egy
tetszőleges SQL utasítás végrehajtását is.

Attribútumok:

sourceBusinessObject: Az az üzleti objektum, amely a triggert aktiválni fogja. (fő BusinessObject)

sourceObjectType: Az üzleti objektum altípusa. A BusinessObject és az objektum altípusa határozza
meg pontosan a kiváltó objektumot. (Pl: sourceBusinessObject: Event, sourceObjectType:
MegrendelesBekotes, akkor a kiváltó objektum a BusinessObjectEventMegrendelesBekotes, amely a
BusinessObjectEventMegrendelesBekotes.xml állományban van leírva.)

workflowVersion: opcionális beállítás, ezzel lehet megdani, hogy a trigger melyik folyamatverzióhoz
tartozik. Ritkán használt beállítás.

event: Az az esemény, amely kiváltja a trigger aktiválását. Értéke lehet Done, Created.

file:///fejlesztoi-kezikonyv-szabalyok
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action: meghatározza a kiváltott esemény típusát, ezek a típusok a következő értékeket vehetik fel

Create: Létrejön az új üzleti objektum
Modify: Az objektum valamelyik mezőjét módosítani akarjuk. Ebben az esetben egy ForeignKey
beállítás is kellhet.
RunSQL: Egy SQL utasítás lesz futtatva. Az SQL mondatot az SQL node-ban kell ilyenknor
megadni. Ebben az esetben egy ForeignKey beállítás is kellhet.

group: Ha 0-tól eltérő az értéke, akkor a triggereket csoportba fogja ez az attribútum. Így egy esemény
létrejöttét, több kiváltó eseményhez köthetjük. Az azonos group számmal rendelkező triggerek
alkotnak egy csoportot. Ennek az értéke jelenleg mindig 0.

isAttachedWorkflow: Opcionális attribútum. Az Effector-ban olyan folyamatokat is lehet definiálni,
amely egy másik párhuzamosan folyamatban folytatódik. Értéke true vagy false lehet, alapértelmezés
szerint false.

attachedWFTemplate: Opcionális attribútum, ha az isAttachedWorkflow attribútum értéke true,
ekkor ebben az attribútumban kell megadni a kapcsolt folyamat típusát (Workflow ObjectType).

attachedWFVersion: Opcionális attribútum, ha az isAttachedWorkflow attribútum értéke true,
ekkor ebben az attribútumban lehet megadni a kapcsolt folyamat verzióját.

Példa 1

<Trigger group="0" action="Create" sourceBusinessObject="Project" 
sourceObjectType="Teszt" event="Created" /> 

Példa 2

<Trigger group="0" action="Create" sourceBusinessObject="Event" 
sourceObjectType="Teszt01Rogzites_Hianypotlas" event="Done" /> 

/BusinessObject/Triggers/Trigger/Condition (RuleValueType)

Opcionális node, akkor kell használni, ha valamilyen feltételhez szeretnénk kötni a folyamat lépés létrejöttét.

Példa

<Trigger group="0" action="Create" sourceBusinessObject="Event" 
sourceObjectType="Teszt01Rogzites" event="Done"> 
 <Condition type="SQL" return="boolean" default="false"><![CDATA[SELECT 
CASE WHEN '[##Field.Hianypotlas##]' = '31' THEN 'True' ELSE 'False' END]]>
</Condition> 
</Trigger> 
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/BusinessObject/Triggers/Trigger/SQL (String)

Opcionális node, ha a /BusinessObject/Triggers/Trigger action attribútuma RunSQL, akkor ebből a node-ból
szedi, hogy milyen SQL-t kell lefuttatni. A RuleValueType-hoz hasonlóan itt is használhatjuk a mezőkre vagy
munkamenet változókra hivatkozásokat. A type attribútummal lehet jelezni, hogy tárolt eljárásról van-e szó,
értéke lehet Select és StoredProcedure.

/BusinessObject/Triggers/Trigger/ForeignKey (String)

Opcionális node, ha a /BusinessObject/Triggers/Trigger action attribútuma RunSQL vagy Modify, akkor ezzel
a beállítással kell megadni annak a mezőnek a nevét amely összeköti a másik objektummal.

Példa

<Trigger group="0" action="RunSQL" sourceBusinessObject="Event" 
sourceObjectType="Teszt01Rogzites" event="Done"> 
 <SQL type="StoredProcedure">osp_wrk_aggregate_order_value 
'[##Field.OrderID##]'</SQL> 
 <ForeignKey>ProjectID</ForeignKey> 
</Trigger> 

/BusinessObject/Triggers/Trigger/SetValues

Opcionális node, ha a /BusinessObject/Triggers/Trigger action attribútuma Modify, akkor ez alatt a node
alatt lehet felsorolni, hogy az üzleti objektum mely tulajdonságai, mire változzanak. Ez a tag, egy összetett
elem.

/BusinessObject/Triggers/Trigger/SetValues/SetValue (String)

Ebben a node-ban kell megadni, hogy melyik mező értéke mire változik. A fieldName: A BusinessObject-ben
definiált mező neve. A példa a BusinesObjectProjectTeszt üzleti objektumból van.

Példa:

<Trigger group="0" action="Modify" sourceBusinessObject="Event" 
sourceObjectType="Teszt01Rogzites" event="Done"> 
 <SetValues> 
  <SetValue fieldName="PortfolioID">4</SetValue> 
 </SetValues> 
 <ForeignKey>ProjectID</ForeignKey> 
</Trigger> 

/BusinessObject/Methods

A BusinessObject egyes műveleti lépéseihez további üzleti logikát lehet rendelni, ez a node fogja össze ezek
definiálását. Minden al node opcionális, és csak egy szerepelhet belőle.
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/BusinessObject/Methods/AfterCreate

Létrehozás után lefuttatandó üzleti logika definiálása.

/BusinessObject/Methods/AfterCreate/Module (String)

Ezzel lehet megadni a dll hívás paramétereit, amely a létrehozás után fog lefutni.

A node értéke maga a .dll fájl neve elérési úttal. Az elérési útban feltüntetett
[##LocalProgramPath##] szöveget az Effector a mindenkori weboldal bin mappájára cseréli le, így a
lefordított dll fájl bemásolható közvetlenül az Effector program fájlai közé.
A className attribútummal kell megadni annak az osztálynak a nevét, amely megvalósítja a kívánt
egyedi funkciót
Az action attribútummal lehet kiválasztani a funkción belül, hogy mit szeretnénk végrehajtani (ez nem
rendszer szintű és a fejlesztőnek kell ezeket kitalálni lehezelni).

Példa

<Methods> 
 <AfterCreate> 
  <Module className="orn_ReleaseTest.BOMethods" 
action="AfterCreateDLL">[##LocalProgramPath##]\orn_ReleaseTest.dll</Module> 
 </AfterCreate> 
</Methods> 

/BusinessObject/Methods/AfterCreate/RunSQL (String)

Opcionális node, ha nincs Module, akkor értelmezi ezt a node-ot a rendszer. A node értéke a létrehozás után
lefuttatni kívánt SQL kifejezés. A kifejezésben használni lehet a Field., Filter., Session. és Special.
hivatkozásokat (ugyanabban a formában, mint a szabályokban lehet). Az SQL a BusinessObject létrehozás
után fog futni.

Példa

<Methods> 
 <AfterCreate> 
  <RunSQL> 
   <![CDATA[ 
    UPDATE orn_F07 SET AfterCreate = 1 WHERE id = 
'[##Field.id##]' AND AfterCreate = 0 
   ]]> 
  </RunSQL> 
 </AfterCreate> 
</Methods> 

/BusinessObject/Methods/AfterDelete
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Opcionális node, a törlés után lefuttatandó üzleti logika definiálása.

/BusinessObject/Methods/AfterDelete/Module (String)

Ezzel lehet megadni a dll hívás paramétereit, amely a törlés után fog lefutni.

A node értéke maga a .dll fájl neve elérési úttal. Az elérési útban feltüntetett
[##LocalProgramPath##] szöveget az Effector a mindenkori weboldal bin mappájára cseréli le, így a
lefordított dll fájl bemásolható közvetlenül az Effector program fájlai közé.
A className attribútummal kell megadni annak az osztálynak a nevét, amely megvalósítja a kívánt
egyedi funkciót
Az action attribútummal lehet kiválasztani a funkción belül, hogy mit szeretnénk végrehajtani (ez nem
rendszer szintű és a fejlesztőnek kell ezeket kitalálni, lekezelni).

Példa

<Methods> 
 <AfterDelete> 
  <Module className="orn_ReleaseTest.BOMethods" 
action="AfterDeleteDLL">[##LocalProgramPath##]\orn_ReleaseTest.dll</Module> 
 </AfterDelete> 
</Methods> 

/BusinessObject/Methods/AfterDelete/RunSQL (String)

Opcionális node, ha nincs Module, akkor értelmezi ezt a node-ot a rendszer. A node értéke a törlés után
lefuttatni kívánt SQL kifejezés. A kifejezésben használni lehet a Field., Filter., Session. és Special.
hivatkozásokat (ugyanabban a formában, mint a szabályokban lehet). Az SQL a BusinessObject létrehozás
után fog futni.

Példa

<Methods> 
 <AfterDelete> 
  <RunSQL> 
   <![CDATA[ 
    UPDATE orn_F07 SET AfterDelete = 1 WHERE id = 
'[##Field.id##]' AND AfterDelete = 0 
   ]]> 
  </RunSQL> 
 </AfterDelete> 
</Methods> 

/BusinessObject/Methods/AfterLoad

Opcionális node, a betöltés után lefuttatandó üzleti logika definiálása.



{ 11 } XML Referencia 6.0 - BusinessObject.md 6/30/2019

10 / 16

/BusinessObject/Methods/AfterLoad/Module (String)

Ezzel lehet megadni a dll hívás paramétereit, amely a betöltés után fog lefutni.

A node értéke maga a .dll fájl neve elérési úttal. Az elérési útban feltüntetett
[##LocalProgramPath##] szöveget az Effector a mindenkori weboldal bin mappájára cseréli le, így a
lefordított dll fájl bemásolható közvetlenül az Effector program fájlai közé.
A className attribútummal kell megadni annak az osztálynak a nevét, amely megvalósítja a kívánt
egyedi funkciót
Az action attribútummal lehet kiválasztani a funkción belül, hogy mit szeretnénk végrehajtani (ez nem
rendszer szintű és a fejlesztőnek kell ezeket kitalálni lehezelni).

Példa

<Methods> 
 <AfterLoad> 
  <Module className="orn_ReleaseTest.BOMethods" 
action="AfterLoadDLL">[##LocalProgramPath##]\orn_ReleaseTest.dll</Module> 
 </AfterLoad> 
</Methods> 

/BusinessObject/Methods/AfterLoad/RunSQL (String)

Opcionális node, ha nincs Module, akkor értelmezi ezt a node-ot a rendszer. A node értéke a betöltés után
lefuttatni kívánt SQL kifejezés. A kifejezésben használni lehet a Field., Filter., Session. és Special.
hivatkozásokat (ugyanabban a formában, mint a szabályokban lehet). Az SQL a BusinessObject létrehozás
után fog futni.

Példa

<Methods> 
 <AfterLoad> 
  <RunSQL> 
   <![CDATA[ 
    UPDATE orn_F07 SET AfterLoad = 1 WHERE id = 
'[##Field.id##]' AND AfterLoad = 0 
   ]]> 
  </RunSQL> 
 </AfterLoad> 
</Methods> 

/BusinessObject/Methods/AfterSave

Opcionális node, a mentés után lefuttatandó üzleti logika definiálása.

/BusinessObject/Methods/AfterSave/Module (String)



{ 11 } XML Referencia 6.0 - BusinessObject.md 6/30/2019

11 / 16

Ezzel lehet megadni a dll hívás paramétereit, amely a mentés után fog lefutni.

A node értéke maga a .dll fájl neve elérési úttal. Az elérési útban feltüntetett
[##LocalProgramPath##] szöveget az Effector a mindenkori weboldal bin mappájára cseréli le, így a
lefordított dll fájl bemásolható közvetlenül az Effector program fájlai közé.
A className attribútummal kell megadni annak az osztálynak a nevét, amely megvalósítja a kívánt
egyedi funkciót
Az action attribútummal lehet kiválasztani a funkción belül, hogy mit szeretnénk végrehajtani (ez nem
rendszer szintű és a fejlesztőnek kell ezeket kitalálni lehezelni).

Példa

<Methods> 
 <AfterSave> 
  <Module className="orn_ReleaseTest.BOMethods" 
action="AfterSaveDLL">[##LocalProgramPath##]\orn_ReleaseTest.dll</Module> 
 </AfterSave> 
</Methods> 

/BusinessObject/Methods/AfterSave/RunSQL (String)

Opcionális node, ha nincs Module, akkor értelmezi ezt a node-ot a rendszer. A node értéke a mentés után
lefuttatni kívánt SQL kifejezés. A kifejezésben használni lehet a Field., Filter., Session. és Special.
hivatkozásokat (ugyanabban a formában, mint a szabályokban lehet). Az SQL a BusinessObject létrehozás
után fog futni.

Példa

<Methods> 
 <AfterSave> 
  <RunSQL> 
   <![CDATA[ 
    UPDATE orn_F07 SET AfterSave = 1 WHERE id = 
'[##Field.id##]' AND AfterSave = 0 
   ]]> 
  </RunSQL> 
 </AfterSave> 
</Methods> 

/BusinessObject/Methods/BeforeSave

Opcionális node, a mentés előtt lefuttatandó üzleti logika definiálása.

/BusinessObject/Methods/BeforeSave/Module (String)

Ezzel lehet megadni a dll hívás paramétereit, amely a mentés elött fog lefutni.
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A node értéke maga a .dll fájl neve elérési úttal. Az elérési útban feltüntetett
[##LocalProgramPath##] szöveget az Effector a mindenkori weboldal bin mappájára cseréli le, így a
lefordított dll fájl bemásolható közvetlenül az Effector program fájlai közé.
A className attribútummal kell megadni annak az osztálynak a nevét, amely megvalósítja a kívánt
egyedi funkciót
Az action attribútummal lehet kiválasztani a funkción belül, hogy mit szeretnénk végrehajtani (ez nem
rendszer szintű és a fejlesztőnek kell ezeket kitalálni lehezelni).

Példa

<Methods> 
 <BeforeSave> 
  <Module className="orn_ReleaseTest.BOMethods" 
action="BeforeSaveDLL">[##LocalProgramPath##]\orn_ReleaseTest.dll</Module> 
 </BeforeSave> 
</Methods> 

/BusinessObject/Methods/BeforeSave/RunSQL (String)

Opcionális node, ha nincs Module, akkor értelmezi ezt a node-ot a rendszer. A node értéke a mentés elött
lefuttatni kívánt SQL kifejezés. A kifejezésben használni lehet a Field., Filter., Session. és Special.
hivatkozásokat (ugyanabban a formában, mint a szabályokban lehet). Az SQL a BusinessObject létrehozás
után fog futni.

Példa

<Methods> 
 <BeforeSave> 
  <RunSQL> 
   <![CDATA[ 
    UPDATE orn_F07 SET BeforeSave = 1 WHERE id = 
'[##Field.id##]' AND BeforeSave = 0 
   ]]> 
  </RunSQL> 
 </BeforeSave> 
</Methods> 

/BusinessObject/Methods/OnValidate (RuleValueType)

Opcionális node. Mentés előtti ellenőrzést lehet végrehajtani vele. Ez egy RuleValueType, amelyről a Szabályok
szakaszban olvashat. Ha a visszatérési érték boolean, akkor false esetén a rendszer nem engedi elmenti az
BusinessObject-et és a message attribútumban megadott szöveget jeleníti meg a rendszer. Ha a visszatérési
érték string, akkor, ha nem üres a szabály által visszaadott string, akkor a rendszer meggátolja a mentést,
és a visszaadott szöveget megjeleníti a felületen.

Példa

file:///fejlesztoi-kezikonyv-szabalyok
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<Methods> 
 <OnValidate type="SQL" return="string" default=""> 
 <![CDATA[ 
  IF CAST('[##Field.Keszultseg##]' AS INT) < 1 OR 
CAST('[##Field.Keszultseg##]' AS INT) > 100 BEGIN 
   SELECT '1 és 100 közötti értéket adjon meg!' 
  END]]> 
 </OnValidate> 
</Methods> 

/BusinessObject/Rights

Ez a node opcionális. A rendszerben négy alapvető jog definiálható a BusinessObject-hez, ezeket a
definíciókat gyűjti egy node alá.

/BusinessObject/Rights/Create (RuleValueType)

A BusinessObject létrehozása előtt lefuttatott szabály. Ha a szabály kiértékelése után false eredményt kap a
rendszer, akkor meggátolja az üzleti objektum létrehozását.

/BusinessObject/Rights/Delete (RuleValueType)

A BusinessObject törlése előtt lefuttatott szabály. Ha a szabály kiértékelése után false eredményt kap a
rendszer, akkor meggátolja az üzleti objektum törlését.

/BusinessObject/Rights/Modify (RuleValueType)

A BusinessObject módosítása előtt lefuttatott szabály. Ha a szabály kiértékelése után false eredményt kap a
rendszer, akkor meggátolja az üzleti objektum módosítását.

/BusinessObject/Rights/View (RuleValueType)

A BusinessObject betöltése előtt lefuttatott szabály. Ha a szabály kiértékelése után false eredményt kap a
rendszer, akkor meggátolja az üzleti objektum betöltését.

Példa

<Rights> 
 <Create type="SQL" return="boolean" default="false"> 
  SELECT CASE WHEN ([dbo].[ofn_GetVisibilityRights]
([##Session.UserID##],0,'[##Field.JelentesID##]','JelenetesBo') = 1) THEN `true` 
ELSE `false` END 
 </Create> 
 <Delete type="SQL" return="boolean" default="false"> 
  SELECT CASE WHEN ([dbo].[ofn_GetVisibilityRights]
([##Session.UserID##],0,'[##Field.JelentesID##]','JelenetesBo') = 1) THEN `true` 
ELSE `false` END 
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 </Delete> 
 <Modify type="SQL" return="boolean" default="false"> 
  SELECT CASE WHEN ([dbo].[ofn_GetVisibilityRights]
([##Session.UserID##],0,'[##Field.JelentesID##]','JelenetesBo') = 1) THEN `true` 
ELSE `false` END 
 </Modify> 
 <View type="SQL" return="boolean" default="false"> 
  SELECT CASE WHEN ([dbo].[ofn_GetVisibilityRights]
([##Session.UserID##],0,'[##Field.JelentesID##]','JelenetesBo') IS NOT NULL) THEN 
`true` ELSE `false` END 
 </View> 
</Rights> 

Teljes xml beállítás példa

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> 
<BusinessObject xmlns="http://effector.hu/schema/ns/BusinessObject"> 
 <Caption /> 
 <ParentBusinessObject></ParentBusinessObject> 
 <DataTable></DataTable> 
 <UniqueIDColumn></UniqueIDColumn> 
 
 <ForeignFields> 
  <ForeignField name=""> 
   <TableName></TableName> 
   <Mappings> 
    <Mapping> 
     <TableField></TableField> 
     <BusinessObjectField>
</BusinessObjectField> 
    </Mapping> 
    <Mapping> 
     <TableField></TableField> 
     <BusinessObjectField>
</BusinessObjectField> 
    </Mapping> 
    <Mapping> 
     <TableField></TableField> 
     <Value></Value> 
    </Mapping> 
   </Mappings> 
  </ForeignField> 
 </ForeignFields> 
 
 <Fields> 
  <Field name=""> 
   <DefaultValue type="" return="" default=""> 
  </Field> 
  <Field name="" foreignField=""> 
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   <DefaultValue type="" return="" default=""> 
  </Field> 
  <Field name="" disableLogging=""> 
   <DefaultValue type="" return="" default=""> 
  </Field> 
  <Field name="" isDocument=""> 
   <DefaultValue type="" return="" default=""> 
  </Field> 
  <Field name="" requestValidatorRegExp=""> 
   <DefaultValue type="" return="" default=""> 
  </Field> 
  <Field name="" requestValidatorCharacterGroup=""> 
   <DefaultValue type="" return="" default=""> 
  </Field> 
  <Field name="" withEncryption="true"> 
   <DefaultValue type="" return="" default=""> 
  </Field> 
  <Field name="" isSensitive="true"> 
   <DefaultValue type="" return="" default=""> 
  </Field> 
 </Fields> 
 
 <Triggers> 
  <Trigger action="Create" event="" sourceBusinessObject="" 
sourceObjectType="" workflowVersion="" group=""> 
   <Condition type="" return="" default=""></Condition> 
  </Trigger> 
 
  <Trigger action="Modify" event="" sourceBusinessObject="" 
workflowVersion=""> 
   <ForeignKey></ForeignKey> 
   <SetValues> 
    <SetValue fieldName=""></SetValue>  
   </SetValues> 
  </Trigger> 
 
  <Trigger action="RunSQL" event="" sourceBusinessObject="" 
sourceObjectType=""> 
   <ForeignKey></ForeignKey> 
   <SQL type=""></SQL> 
  </Trigger> 
 </Triggers> 
 
 <Rights> 
  <Modify type="" return="" default=""></Modify> 
  <Create type="" return="" default=""></Create> 
  <Delete type="" return="" default=""></Delete> 
  <View type="" return="" default=""></View> 
 </Rights> 
 
 <Methods> 
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  <OnValidate type="" return="" default=""></OnValidate> 
  <BeforeSave> 
   <Module className="" action=""></Module> 
   <RunSQL></RunSQL> 
  </BeforeSave> 
  <AfterSave> 
   <Module className="" action=""></Module> 
   <RunSQL></RunSQL> 
  </AfterSave> 
  <AfterDelete> 
   <Module className="" action=""></Module> 
   <RunSQL></RunSQL> 
  </AfterDelete> 
  <AfterCreate> 
   <Module className="" action=""></Module> 
   <RunSQL></RunSQL> 
  </AfterCreate> 
  <AfterLoad> 
   <Module className="" action=""></Module> 
   <RunSQL></RunSQL> 
  </AfterLoad> 
 </Methods> 
</BusinessObject> 
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Ez a fejezet a folyamatok paraméterezésével foglalkozik.

A rendszerben található folyamatok listáját, illetve az egyes folyamatlépések listáját a Workflow könyvtárban
található XML állományok írják le.

##WorkFlows.xml

Ebben a fájlban van felsorolva, hogy milyen folyamatok vannak definiálva a rendszerben. A fájlnak léteznie kell
akkor is, ha az adott Effector rendszerben nincs folyamat definiálva.

####/WorkFlows

Gyökérelem, gyűjtemény. Ha nincs a rendszerben egyetlen folyamat sem definiálva, akkor üresen kell hagyni.

####/WorkFlows/WorkFlow

Egy folyamat a rendszeren belül. Tetszőleges számú folyamatot definiálhatunk egy rendszeren belül. Értéke a
folyamat neve. Ez csak tájékoztató jellegű, nem fog megjelenni a rendszeren belül.

####/WorkFlows/WorkFlow/ObjectType

A folyamat típusa; ehhez az értékhez fog a rendszer egy WorkFlow[name].[verzió].xml nevű fájlt keresni, ahol a
[verzió] egy 1-től induló sorszám (ld. lejjebb).

####/WorkFlows/WorkFlow/Caption

A folyamat címkéje, ilyen névvel fog szerepelni a folyamatválasztó listában.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> 
<WorkFlows> 
 <Workflow><!-- egy folyamat a rendszerben --> 
  <ObjectType>Sample</ObjectType> 
  <Caption>Teszt folyamat</Caption> 
 </Workflow> 
</WorkFlows> 

####WorkFlowSample.1.xml

A WorkFlows.xml fájlban megadott "Sample" típusú folyamat 1. verziója.

A rendszer képes a folyamatok verziózására, ezért lehet azt megvalósítani, hogy ha egy élő rendszerben
kérnek módosítást egy meglévő folyamatban, akkor a már elindított folyamatok lefutnak az előző verzió
szerint, viszont az újonnan indított folyamatok már az új verzió szerint fognak lefutni.

A folyamat indításakor az adatbázisban a "WorkFlow" nevű táblában keletkezik egy új rekord. Az "ObjectType"
oszlopban lesz a WorkFlow tag ObjectType beállításának értéke. A keletkezett WorkFlowId értéket bejegyzi a
rendszer a folyamatban részt vevő objektumok WorkflowID oszlopába. Ezek az objektumok alapvetően
BusinessObjectEvent ("Event" tábla) és BusinessObjectProject ("Project" tábla) BusinessObject-ek.

####/WorkFlow

file:///fejlesztoi-kezikonyv-uzleti-objektumok
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Gyökér elem. Folyamat lépések gyűjteménye.

####/WorkFlow/Steps

A folyamat lépéseit felsoroló gyűjtő node.

####/WorkFlow/Steps/Step

A folyamaton belüli folyamat lépés.

####/WorkFlow/Steps/Step/BusinessObject

A folyamatlépéshez tartozó üzleti objektum, egyedinek kell lennie az egész rendszeren belül. Értéke:
BusinessObject{BOType}{ObjectType}, ahol a {BOType} attól függően, hogy ügylet, vagy esemény a típus
Project vagy Event lehet, az {ObjectType} pedig az adott objektum típusa. Az adott folyamatlépéshez
tartozó XML állomány nevének meg kell ezzel egyeznie.

####/WorkFlow/Steps/Step/Caption

A folyamatlépés rövid neve. Jelenleg csak az Effector Studio használja, felületen nem jelenik meg.

A folyamat lépések felsorolása tetszőleges, nem tükrözi a folyamat valódi lefutásának sorrendjét. Mégis
célszerű a könnyebb olvashatóság miatt ugyanolyan sorrendben felsorolni (amennyiben ez lehetséges).

Példa

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?> 
<Workflow xmlns="http://effector.hu/schema/ns/Workflow"> 
 <Steps> 
  <Step> 
   
<BusinessObject>BusinessObjectProjectSample</BusinessObject> 
   <Caption>Teszt folyamat</Caption> 
  </Step> 
  <Step> 
   
<BusinessObject>BusinessObjectEventFirstStep</BusinessObject> 
   <Caption>Első lépés</Caption> 
  </Step> 
 </Steps> 
</Workflow>
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Diagramot lehet vele megjeleníteni. Az XML csomag Chart könyvtárjában találhatóak a fájlok. A fájl neve
minden esetben Chart karakterlánccal kell kezdődnie.

/Chart

Ez fogja össze a megjelenítőt leíró XML fájl struktúráját.

/Chart/Caption (String)

A fájl Effector Studio által használt megnevezése.

/Chart/DataDefinition (String)

A diagram adatait visszaadó DataDefinition fájl neve. A DataDefinition-ről bővebb leírás a DataDefinition és a
filterek kezelése szakaszban olvasható.

/Chart/Legend

Szabályozza, hogy látható-e, és ha igen, akkor hol legyen a jelmagyarázat:

  `None`: nincs jelmagyarázat 

  `Right`: jobb oldalon, ez az alapértelmezett 

  `Left`: bal oldalon 

  `Bottom`: alul 

/Chart/TopText (String)

Opcionális beállítás. Lehetőség van a diagram fölé egy statikus szöveget írni.

/Chart/BottomText (String)

Opcionális beállítás. Lehetőség van a diagram alá egy statikus szöveget írni.

/Chart/SeriesIDColumn (String)

A keretrendszer képes egynél több sorozat megjelenítésre (pl. bal oldalt két személyt jelölnek ki, és jobb
oldalon a diagramban a két személy, mint két sorozat lesz megjelenítve a diagramban). A sorozat egyedi
azonosítója (pl PeopleID).

file:///fejlesztoi-kezikonyv-datadefinition
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/Chart/SeriesColumn (String)

Annak az oszlopnak a neve, amely a sorozathoz tartozó szöveges leírást tartalmazza, például az ember neve.

/Chart/CategoriesColumn (String)

Annak az oszlopnak a neve, amely az X tengely osztásait tartalmazza. (pl. a hét száma)

/Chart/ColorColumn (String)

Opcionális beállítás. Annak az oszlopnak neve, amelyben a színek vannak definiálva a diagramnak. Ez csak a
lehetséges színek tömbjét változtatja meg amiből továbbra is a Highchart választja a megfelelőt.

/Chart/SeriesColors (String)

Opcionális beállítás. Be lehet állatni vele, hogy egyes sorozatokat mely színekből választva rajzoljon ki. Ez egy
vesszővel elválasztott listát jelent.

/Chart/BackgroundColor (String)

Opcionális beállítás. Segítségével beállítható a háttér színe.

/Chart/MarkerRadiusColumn (String)

Opcionális beállítás. Annak az oszlopnak a neve, amely tartalmazza az adott jelölőhöz tartozó
méretbeállításokat (pl. különböző méretű pontok megjelenítése....).

/Chart/ChartJSONObject (String)

Opcionális beállítás. Az Effector előállít egy JSON szöveget, amely alapján a HighChart képes felépíteni egy
diagramot. Ezt lehet kiegészíteni az ebben a beállításban megadott JSON szöveggel.

/Chart/AutoRefreshInterval (Integer)

Opcionális beállítás. Bekapcsolja az automatikus frissülést. A beírt érték percben értendő.

/Chart/IsNavigationButtonVisible (Boolean)

Opcionális beállítás. Értéke true / false lehet. Alapértelemezett érték false. Bekapcsolható vele a
diagramon egy gomb, amely segítségével exportálni lehet a diagramot.

/Chart/Links

Opcionális beállítás. Lehetőség van linkelt képernyő paraméterezésére, amelyről bővebben a DisplayDefinition
és Control típusok fejezetben olvashat.

/Chart/ControlPanel

Opcionális beállítás. Lehetőség van további szűrő mező paraméterezésére, amelyről bővebben a
DisplayDefinition és Control típusok fejezetben olvashat.

file:///fejlesztoi-kezikonyv-tablazatok-es-controlok
file:///fejlesztoi-kezikonyv-tablazatok-es-controlok
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/Chart/xAxis

Opcionális beállítás. Az x tengely beállításait gyűjtő tag.

/Chart/LabelRotation

A feliratok elforgatása fokban Attribútumok:

xAxis: x tengely feliratainak elforgatása
yAxis: y tengely feliratainak elforgatása

Példa:

<LabelRotation xAxis="" yAxis=""></LabelRotation> 

/Chart/DataColumns

Gyűjtő node. Ebben a node-ban kell felsorolni az adatokat tartalmazó oszlopok nevét és beállításait.

/Chart/DataColumns/DataColumn

A node értéke az adatokat tartalmazó DataDefinition-beli oszlop neve. Több ilyen is lehet, ebben az esetben
egy sorozathoz több diagram is tartozhat.

/Chart/DataColumns/DataColumn/Stacking

Opcionális beállítás. Halmozott megjelenítés beállítása. Értéke lehet Normal, Percent, None. Alapértelmezett
értéke None.

/Chart/DataColumns/DataColumn/ChartType

Kötelező beállítás, a diagram típusa, értékei:

pie: torta
bar: sáv
line: vonal
area: vonal diagram, a vonal alatti terület kitöltött
areaspline: ívelt vonal diagram, a vonal alatti terület kitöltött
column: oszlop
spline: ívelt vonal
gauge: óra
solidgauge: óra (folyamatos)

/Chart/DataColumns/DataColumn/Caption

Opcionális beállítás. A Caption attribútummal pedig megkülönböztető végződést lehet adni.

/Chart/DataColumns/DataColumn/FillGapWithValue
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Opcionális beállítás. Ezzel a beállítással meg lehet adni, hogy azokban az esetekben, ha egy kategóriára (y
tengely elem) nem tartalmaz adatot az adott DataColumn oszlopban, milyen értéket írjon a helyre. (valós szám
adható meg)

/Chart/DataColumns/DataColumn/AxisOptions

Opcionális beállítás. A felhasználható tengely opciók paraméterezéséhez használt node. Értéke egy JSON
string, mely az elérhető opciókat tartalmazza. Lásd a gyártó oldalát.

/Chart/DataColumns/DataColumn/MarkerOptions

Opcionális beállítás. A felhasználható markerek beállításához használt node. Értéke egy JSON string, mely az
elérhető opciókat tartalmazza. Lásd a gyártó oldalát.

/Chart/DataColumns/DataColumn/ShowInLegend

Opcionális, a jelmagyarázatban szerepeljen-e az adott sorozat.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<Chart xmlns="http://effector.hu/schema/ns/Chart"> 
 <Caption></Caption> 
 <DataDefinition></DataDefinition> 
 <CategoriesColumn></CategoriesColumn> 
 <SeriesIDColumn></SeriesIDColumn> 
 <SeriesColumn></SeriesColumn> 
 <ColorColumn></ColorColumn> 
 <Legend></Legend> 
 <TopText></TopText> 
 <BottomText></BottomText> 
 <AutoRefreshInterval></AutoRefreshInterval> 
 <LabelRotation xAxis="" yAxis=""></LabelRotation> 
 <SeriesColors></SeriesColors> 
 <MarkerRadiusColumn></MarkerRadiusColumn> 
 <BackgroundColor></BackgroundColor> 
 <IsNavigationButtonVisible></IsNavigationButtonVisible> 
 <ChartJSONObject></ChartJSONObject> 
 
 <DataColumns> 
  <DataColumn columnName=""> 
   <ChartType></ChartType> 
   <Caption></Caption> 
   <FillGapWithValue></FillGapWithValue> 
   <AxisOptions></AxisOptions> 
   <MarkerOptions></MarkerOptions> 
   <ShowInLegend></ShowInLegend> 
   <Stacking></Stacking> 
  </DataColumn> 
 </DataColumns> 
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 <ControlPanel></ControlPanel> 
 <Links></Links> 
</Chart>
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Egy panelen egy valamilyen szabály alapján generált, URL által hivatkozott tartalmat lehet megjeleníteni
benne. Az XML fájlok az XML csomag EmbeddedWebDisplay könyvtárjában találhatóak meg. A fájlnévnek
minden esetben EWD-vel kell kezdődnie.

/EmbeddedWebDisplay

Gyökér elem.

/EmbeddedWebDisplay/Caption (String)

Effector Studio által használt node, az állomány címkéje. Kitöltése nem kötelező, de ajánlott.

/EmbeddedWebDisplay/URL (RuleValueType)

A betölteni kívánt URL-t lehet itt megadni.

Példa:

<EmbeddedWebDisplay xmlns="http://effector.hu/schema/ns/EmbeddedWebDisplay"> 
 <Name>EWDDocument</Name> 
 <Caption>Dokumentum előnézet</Caption> 
 <URL type="Constant" return="string" default=""> 
  FileInterface?p=[##Filter.FileInterfaceID##]&a=display 
 </URL> 
</EmbeddedWebDisplay>
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Az XML csomag gyökér könyvtárában egy DocumentStoreSettings.xml fájlban kell megadni azokat a
beállításokat, hogy a rendszerbe feltöltött dokumentumoknak mi legyen a végleges helyük, és mi legyen a
végleges nevük.

/DocumentStoreSettings

Gyökér node. Ez fogja össze az egyes dokumentum típusokhoz tartozó beállításokat.

DocumentStoreSettings/DocumentStoreSetting

Egy dokumentumtípus beállításait tartalmazza: hova, milyen névvel mentse a rendszer a feltöltés után.

DocumentStoreSettings/DocumentStoreSetting/DocumentObjectType (String)

A dokumentum típusa (Document tábla ObjectType oszlopa).

/DocumentStoreSettings/DocumentStoreSetting/TargetPathTemplate (RuleValueType)

Ebben a szabályban kell definiálni a dokumentum végleges helyét a fájlrendszerben. A helyet mindig a
szerveren kell értelmezni.

/DocumentStoreSettings/DocumentStoreSetting/TargetFileNameTemplate (RuleValueType)

Opcionális node. Ebben a szabályban kell definiálni a dokumentum új fájlnevét (pl. becsatolás után a fájl neve
legyen az iktatószám).

Példa

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> 
<DocumentStoreSettings xmlns="http://effector.hu/schema/ns/DocumentStoreSettings"> 
 <DocumentStoreSetting> 
  <DocumentObjectType></DocumentObjectType> 
  <TargetPathTemplate type="" return="" default="">
</TargetPathTemplate> 
  <TargetFileNameTemplate type="" return="" default="">
</TargetFileNameTemplate> 
 </DocumentStoreSetting> 
</DocumentStoreSettings>
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###Connections.xml

Gyűjtő állomány. A rendszerben elérhető adatbázis kapcsolatok listáját tartalmazza.

/Connections

Gyökér node. Gyűjtemény.

Példa: Lásd az oldal alján.

/Connections/ConnectionFile (String)

A gyűjtemény egy eleme. Értéke az adatbázis kapcsolatot leíró fájl teljes neve (kiterjesztéssel együtt).

Connection{Azonosító}.xml

Egy adatbázis kapcsolat beállításait leíró állomány.

/Connection

Gyökér node.

/Connection/Caption

Adatbázis kapcsolat felirata. Ez jelenik meg a bejelentkezési képernyőn az adatbázis választó lenyíló listában
(több kapcsolat esetén).

/Connection/ResourcePath

Az adatbázis kapcsolathoz tartozó XML csomag elérési útja. Lehet relatív, vagy abszolút.

/Connection/ResourcePath

Opcionális. Egy C# DLL elérési útját lehet megadni, melyben Effector XML csomag állományok találhatóak.

/Connection/IsEncrypted

Nem használjuk. Értéke általában false. true-ra állításával jelezhetjük, ha a Database, Server, User_ID,
Password mezők titkosított adatokat tartalmaznak. A titkosítás egy tool-lal történik.

/Connection/Profile (String)

Itt lehet megadni, hogy melyik Profile XML fájl tartozik az adott adatbázis kapcsolathoz. Értéke a fájl neve pont
és kiterjesztés nélkül.

/Connection/Database (String)

Az Effectort tartalmazó adatbázis neve a szerveren.

/Connection/Server (String)
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Az adatbázis szerver IP címe vagy DNS neve.

/Connection/Persist_Security_Info (String)

ConnectionString része. Állítása nem jellemző. Értéke mindig: false.

/Connection/Integrated_Security (String)

ConnectionString része. Állítása nem jellemző. Értéke mindig: SSPI.

/Connection/Trusted_Connection (String)

ConnectionString része. Állítása nem jellemző. Értéke mindig: false.

/Connection/Languages

Opcionális. Gyűjtemény. A rendszerben használt nyelvek listája.

/Connection/Languages/Language

A gyűjtemény egy eleme. Egy nyelv definíciója. Értéke a nyelv szöveges leírása. (Például: magyar, angol)

Attribútumok:

code - a nyelv kétbetűs kódja (Például: HU, EN)

/Connection/ThirdLoginField (String)

Opcionális. Lehetőség van a login képernyőn egy harmadik bejelentkező mező megjelenítésére. Ennek a
mezőnek a címkéjét adhatjuk meg itt. Amennyiben a node üres vagy nincs megadva, a rendszer nem jeleníti
meg a plusz mezőt.

/Connection/IsTestOnly (Boolean)

Opcionális. Bekapcsolásával bejelentkezés után egy figyelmeztető üzenetet jelenít meg a rendszer, hogy az
adott adatbázis csak egy tesztelésre használt verzió. Alapértelmezett: false.

/Connection/IsObjectEditListEnabled (Boolean)

Opcionális. Az IsObjectEditListEnabled funkciót kapcsolja be. További infóért lásd a szabályok referencia
oldalon a [##Special.IsObjectEditListEnabled##] elemet.

/Connection/IsDocumentVersionEnabled (Boolean)

Opcionális. Beállítható, hogy rendszer szinten verziózza-e az Effector a becsatolt dokumentumokat.

/Connection/User_ID (String)

Az adatbázis szerverhez használt bejelentkezési név.
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/Connection/Password (String)

Az adatbázis szerverre történő bejelentkezéshez használt jelszó.

Példák:

Connections.xml

<Connections 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://effector.hu/media/docs/schema/DBConnections.
xsd"> 
 <ConnectionFile>ConnectionEffectorTeszt.xml</ConnectionFile> 
</Connections> 

ConnectionEffectorTeszt.xml

<Connection xmlns="http://effector.hu/schema/ns/Connection"> 
 <Caption>Teszt</Caption> 
 <ResourcePath>XML_Test\</ResourcePath> 
 
 <ResourceFile>xmlconfigresource.dll</ResourceFile> 
 <IsEncrypted>false</IsEncrypted> 
 
 <Profile>ProfileTest</Profile> 
 
 <Server>localhost\SQL</Server> 
 <Database>effector_test</Database> 
 
 <Persist_Security_Info>false</Persist_Security_Info> 
 <Integrated_Security>SSPI</Integrated_Security> 
 <Trusted_Connection>false</Trusted_Connection> 
 
 <Languages> 
  <Language code="en-US">english</Language> 
  <Language code="hu-HU">magyar</Language> 
 </Languages> 
 
 <ThirdLoginField></ThirdLoginField> 
 <IsTestOnly>false</IsTestOnly> 
 <IsObjectEditListEnabled>false</IsObjectEditListEnabled> 
 <IsDocumentVersioningEnabled>true</IsDocumentVersioningEnabled> 
 
 <User_ID>user1</User_ID> 
 <Password>Password123</Password> 
</Connection>
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A GraphDisplay típusú megjelenítő alapvetően Effector-os kártyák gráf szerű megjelenítésére szolgál. A
megjelenítő paraméterezéséhez a megszokottól eltérően két DataDefinition szükséges, melynek oka a
kártyák közötti kapcsolatok könnyebb leírása. Az egyik DataDefinition definiálja a kártyák megjelenítéséhez
szükséges adatokat, míg a másik az összeköttetéseket írja le.

####\GraphDisplay Gyökér elem

####\GraphDisplay\Caption (String) Megjelenítő címkéje. Opcionális, jelenleg csak az Effector Studio
használja.

####\GraphDisplay\Readonly (Boolean) A gráf szerkeszthetőségét lehet vele beállítani (mozgathatóak-e a
kártyák, illetve átköthetőek-e a nyilak). Opcionális. Alapértelmezett értéke: false.

####\GraphDisplay\GridSize (Integer) Snap-to-Grid mérete.

Attribútumok:

padding: automata igazításnál az elhagyás mértéke a megjelenítő szélétől. GridSize egységében van
mérve.

####\GraphDisplay\ScaleSettings Zoomolási beállításokat tartalmazó gyűjtő node. Opcionális.

####\GraphDisplay\ScaleSettings\Min (Float) Opcionális. Alapértelmezett értéke: 0.5

Legkisebb megengedett nagyítási szint.

####\GraphDisplay\ScaleSettings\Max (Float) Opcionális. Alapértelmezett értéke: 1

Legnagyobb megengedett nagyítási szint.

####\GraphDisplay\ScaleSettings\Step (Float) Opcionális. Alapértelmezett értéke: 0.08

A nagyítás, illetve a kicsinyítés mértéke.

####\GraphDisplay\ScaleSettings\Default (Float) A kezdeti nagyítás értéke. Opcionális. Alapértelmezett
értéke: 1

####\GraphDisplay\Element Kártyák tulajdonságait leíró node-okat tartalmazó gyűjtő node.

####\GraphDisplay\Element\DataDefinition (String) Az kártyákhoz tartozó eredményhalmazt
előállítóDataDefinition állomány.

####\GraphDisplay\Element\IDColumn (String) A megadott DataDefinition-ben a kártyát egyértelműen
azonosító (elsődleges kulcs jelegű) DataDefinition oszlop neve.

####\GraphDisplay\Element\WidthColumn (String) A kártya szélességét megadó DataDefinition oszlop
neve.

####\GraphDisplay\Element\HeightColumn (String) A kártya magasságát megadó DataDefinition oszlop
neve.

####\GraphDisplay\Element\TemplateURL (String) A kártyát definiáló Angular TemplateURL elérése.
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####\GraphDisplay\Element\TitleColumn (String)

Tooltip-et tartalmazó DataDefinition oszlop nevét lehet itt megadni. Az oszlopban lévő szöveg az egér a
kártya fölé húzása után jelenik meg. Opcionális.

####\GraphDisplay\Element\PositionXColumn (String)

A kártya megjelenítési X koordinátája. A kártya bal felső sarka kerül ide. Amennyiben nincs megadva sem X
sem Y koordináta a kártyák automatikusan a képernyő közepén felülről lefelé egymás alá kerülnek. Opcionális.

####\GraphDisplay\Element\PositionYColumn (String)

A kártya megjelenítési Y koordinátája. A kártya bal felső sarka kerül ide. Amennyiben nincs megadva sem X
sem Y koordináta a kártyák automatikusan a képernyő közepén felülről lefelé egymás alá kerülnek. Opcionális.

####\GraphDisplay\Element\DisplayTypeColumn (String)

A kártya JavaScript típusát tartalmazó DataDefinition oszlop neve. A típus a joint.shapes névtéren van
értelmezve. Opcionális.

####\GraphDisplay\Link A kártyákat összekötő nyilakat leíró node-okat tartalmazó gyűjtő node.

####\GraphDisplay\Connection\DataDefinition (String) Az nyilakat leíró eredményhalmazt előállító
DataDefinition állomány.

####\GraphDisplay\Connection\SourceIDColumn (String) A nyíl kezdőpontjának azonosítóját(a kártya
azonosítót, lásd \GraphDisplay\Element\IDColumn) tartalmazó oszlop neve a nyilakhoz tartozó
DataDefinition-ben.

####\GraphDisplay\Connection\TargetIDColumn (String) A nyíl végpontjának azonosítóját(a kártya azonosítót,
lásd\GraphDisplay\Element\IDColumn) tartalmazó oszlop neve a nyilakhoz tartozó DataDefinition-ben.

####\GraphDisplay\Connection\LabelTextColumn (String)

A nyílra írt címke szöveget tartalmazó DataDefinition oszlop neve. Opcionális.

####\GraphDisplay\Connection\LabelPositionColumn (String)

A nyílra írt címke pozícióját tartalmazó DataDefinition oszlop neve. Az oszlopban lévő értéknek 0 és 1
közötti valós számnak kell lennie (a két végpontot beleértve). Opcionális.

####\GraphDisplay\Connection\DisplayTypeColumn (String)

A nyíl JavaScript tipusát tartalmazó DataDefinition oszlop neve. A típus a joint.shapes névtéren van
értelmezve. Opcionális.

####\GraphDisplay\ControlPanel Lásd: DisplayDefinition és Control típusok

####\GraphDisplay\Links Lásd: DisplayDefinition és Control típusok

Példa

file:///xml-referencia-dgvc-es-psearch-tipusok
file:///xml-referencia-dgvc-es-psearch-tipusok
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<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> 
<GraphDisplay xmlns="http://effector.hu/schema/ns/GraphDisplay"> 
 
 <Caption>GDRTGraphDisplay</Caption> 
 <TemplateURL></TemplateURL> 
 
 <Readonly>true</Readonly> 
 <GridSize>14</GridSize> 
 
 <Element> 
  <DataDefinition>DataDefinition resource azonosító</DataDefinition> 
  <IDColumn>id oszlop</IDColumn> 
  <WidthColumn>szélesség oszlop</WidthColumn> 
  <HeightColumn>magasság oszlop</HeightColumn> 
  <TemplateURL>HTML template elérési útvonala</TemplateURL> 
 
  <TitleColumn>oszlop név</TitleColumn> 
  <PositionXColumn>oszlop név</PositionXColumn> 
  <PositionYColumn>oszlop név</PositionYColumn> 
  <DisplayTypeColumn>oszlop név</DisplayTypeColumn> 
 </Element> 
 <Connection> 
  <DataDefinition>DataDefinition resource azonosító</DataDefinition> 
  <SourceIDColumn>nyíl kezdete idegen kulcs</SourceIDColumn> 
  <TargetIDColumn>nyíl vége idegen kulcs</TargetIDColumn> 
 
  <DisplayTypeColumn>oszlop név</DisplayTypeColumn> 
  <LabelTextColumn>oszlop név</LabelTextColumn> 
  <LabelPositionColumn>oszlop név</LabelPositionColumn> 
 </Connection> 
 
 <ScaleSettings> 
  <Min>0.5</Min> 
  <Max>1</Max> 
  <Step>0.08</Step> 
  <Default>1</Default> 
 </ScaleSettings> 
 
 <Links></Links> 
 <ControlPanel></ControlPanel> 
 
</GraphDisplay>
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Ezzel a komponenssel adatok rögzíthetőek egy excel-szerű felületen.

/ExcelLikeForm

Gyökér node.

/ExcelLikeForm/Caption

Opcionális. A megjelenítő címkéje. Jelenleg csak az Effector Studio használja.

/ExcelLikeForm/DataDefinition

Az adatforrás.

/ExcelLikeForm/BusinessObject

Ezt használja a rendszer az excel betöltésére és mentésére. A BusinessObject-ból a rendszer figyelembe
veszi a jogosultsággal kapcsolatos beállításokat is.

/ExcelLikeForm/SpreadJSONColumn

DataDefinition oszlop neve, amely tartalmazza a megjeleníteni kívánt JSON-t, a BusinessObject-ben is
ugyanezzel a névvel kell szerepelnie.

/ExcelLikeForm/IDColumn

Egy DataDefinition-beli oszlop neve, amely tartalmazza az excel egyedi azonosítóját.

/ExcelLikeForm/TemplateIDColumn

Annak az oszlopnak (BusinessObject) a neve, amely meghatározza, hogy melyik sablon excel-ből lett
létrehozva az adott sor.

/ExcelLikeForm/TemplateNameColumn

Annak az oszlopnak a neve, amely tartalmazhatja a template nevét. Opcionális beállítás.

/ExcelLikeForm/NameColumn

Egy DataDefinition-beli oszlop neve, amely tartalmazza az excel nevét. Opcionális beállítás.

/ExcelLikeForm/DataCollectorSP

Opcionális, annak a törölt eljárásnak a neve, amely az adatokat betöltéskor összegyűjti. A következő
paramétereket kell fogadnia (ezeket az értékeket a rendszer automatikusan tölti):

@ProcessID BIGINT: Kötelező paraméter, a feldolgozást összefogó azonosító kerül bele (a rendszer ez
alá az azonosító alá tárolja az egyes értékeket)
@ExcelID INT: Kötelező paraméter, az excel JSON-t tartalmazó táblának az egyik sorát jelöli meg
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@TemplateExcelID INT: Kötelező paraméter, melyik sablonból lett létrehozva az excel sor
@userID INT: Opcionális paraméter; ha létezik, akkor a rendszer a bejelentkezett felhasználó id-jával
tölti ki.

/ExcelLikeForm/DataDistributorSP

Opcionális, annak a törölt eljárásnak a neve, amely mentéskor az adatokat szét fogja osztani. A következő
paramétereket kell fogadnia (ezeket az értékeket a rendszer automatikusan tölti):

@ProcessID BIGINT: Kötelező paraméter, a feldolgozást összefogó azonosító kerül bele (a rendszer ez
alá az azonosító alá tárolja az egyes értékeket)
@ExcelID INT: Kötelező paraméter, az excel JSON-t tartalmazó táblának az egyik sorát jelöli meg
@TemplateExcelID INT: Köelező paraméter, melyik sablonból lett létrehozva az excel sor
@userID INT: Opcionális paraméter; ha létezik, akkor a rendszer a bejelentkezett felhasználó id-jával
tölti ki
@Comment VARCHAR(MAX): Opcionális paraméter; ha létezik, és ha egyedi excellikeform
megvalósítást használunk, akkor ebben a paraméterben át lehet adni egy a felületen bekért szöveget,
amelynek mentéséről a DataDistributorSP tárolt eljárásban kell gondoskodni

/ExcelLikeForm/DataParametersTable

Opcionális, annak a táblának a neve, amely tartalmazza azokat a cella tartományokat, amelyeket az adatok
begyűjtésekor, illetve kigyűjtésekor használni fog a rendszer.

/ExcelLikeForm/DataValuesTable

Opcionális, annak a táblának a neve, amelyet a rendszer az adatok betöltésére, kimentésére használ. A
DataCollectorSP és a DataDistributorSP ezt a táblát írja / olvassa a DataParametersTable táblában leírt
paraméterek alapján.

/ExcelLikeForm/SheetsToHide

Az elrejteni kívánt sheet-ek neve felsorolva, "#|#" jellel elválasztva egymástól. Opcionális beállítás.

/ExcelLikeForm/TemplateURL

Ritkán használt opció. Lényegében annak a view-nak az elérési útját kell megadni, amelyet az alapértelmezett
megjelenítés helyett akarunk használni. Ezzel lehetőség van egyedi javascript kódot írni, olyanokat, amelyek
egy általános megjelenítőn nem értelmezhető műveleteket hajtanak végre. Ilyen művelet lehet például sorok
elrejtése a betöltött adatok alapján.

###Példa

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> 
<ExcelLikeForm> 
 <Name>ELFHQReadOnly</Name> 
 <Caption /> 
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 <DataDefinition>DDHQExcel</DataDefinition> 
 
 <BusinessObject>BusinessObjectExcelReadOnly</BusinessObject> 
 
 <SpreadJSONColumn>JSON</SpreadJSONColumn> 
 
 <IDColumn>id</IDColumn> 
 <TemplateIDColumn>TemplateExcelID</TemplateIDColumn> 
 <TemplateNameColumn>TemplateName</TemplateNameColumn> 
 <NameColumn>Name</NameColumn> 
 
 <DataCollectorSP>osp_wrk_ExcelTakeOut_CollectData</DataCollectorSP> 
 <DataDistributorSP>osp_wrk_ExcelTakeOut_DistributeData</DataDistributorSP> 
 <DataParametersTable>orn_ExcelTakeOutParameters</DataParametersTable> 
 <DataValuesTable>orn_ExcelTakeOutData</DataValuesTable> 
 
 <TemplateURL>delivery/js/forecastexcellikeform/view.html</TemplateURL> 
 
</ExcelLikeForm>
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