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Ez a fejezet egy rövid áttekintés az Effector felhasználói felületéről, annak elemeiről, illetve azok kapcsolatáról.
Az ügyfélnél kialakított rendszer modellezése során jelentős figyelem összpontosul a kialakítandó felhasználói
felületre. Minél jobban igazodnia kell a felhasználó igényekhez, és intuitívan kell vezetnie a felhasználót, ezzel
is könnyítve annak mindennapi munkáját.

Számos lehetőség áll rendelkezésre a felhasználó felület (későbbiekben UI) testre szabására, és megfelelő
kialakítására.

Bejelentkezés
A bejelentkezés a megszokott felhasználónév jelszó párossal történik.

Alkalmazás képernyő
Az alkalmazás képernyő több részre bontható, a felső részen található a menürendszer, alatta pedig a
kiválasztott menüpontnak megfelelő képernyő. A felhasználó indikátor, és néhány globális funkció a
menürendszer jobb oldalán kapott helyet.
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Technikai felépítés

Menürendszer

Az Effector menürendszere két szintű. A főmenüben szereplő elemeket Menüknek hívjuk, amelyek egy-egy
feladatkör elvégzéséhez kapcsolódó további menüpontokat tartalmaznak. Az almenük nyitják meg az egyes
alkalmazás képernyőket.
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Képernyők

A menüpontokhoz kapcsolt képernyők a következőképp épülnek fel: minden képernyő gerincét egy vagy több
komponensnek nevezett elem alkotja. Ezek a komponensek egy-egy területet határoznak meg ahol a
megjelenítést végző objektumok helyet kapnak. Ezekről később részletesen is írunk. Az egyes komponensek a
terület meghatározáson túl még egy nagyon fontos feladattal rendelkeznek. Segítségükkel master-detail
kapcsolat alakítható ki az egyes megjelenítő objektumok között. Ezeket a kapcsolatokat a Filter-ekkel
definiálhatjuk. Az említett filterek valósítják meg a kommunikációt a két komponens között.

Az Effectorban a használat során egyes képernyőkről újabbak nyílhatnak meg, ezen egymásra nyitott
képernyők száma nem korlátozott.
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Komponensek

Ezek a képernyők nehezen észrevehető építőelemei, melyek tartalmazhatnak egy vagy több megjelenítő
objektumot. Az alapértelmezett megjelenítő már a komponens megjelenésekor láthatóvá válik, a további
megjelenítőket pedig a komponens tetején látható fülek segítségével tehetjük láthatóvá. Ez a felső terület
tartalmazza az adott komponenshez tartozó parancsikonokat, mint például a frissítés, vagy a panel nézet
mentése.

Filterek

Ezek a láthatatlan elemek kötik össze az egyes komponenseket egymással és szállítják az adatok szűréséhez
szükséges információkat.

Technikai információ

A Ctrl + Shift gombok együttes lenyomása és a képernyőn történő kattintás hatására megjelenik a Technikai
infó ablak ami elsősorban a képernyő felépítéséről mutat hasznos információkat: a képernyőhöz használt XML
állományok és a panelek által használt ki és bemenő filterek aktuális értékeit mutatja.

Technikai infó.
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Technikai infó filterekkel.

Ha rendelkezünk fejlesztői licencel akkor a technikai infóban szereplő állomány nevén történő kattintás után
azonnal szerkeszthetjük is az állományokat az Effector Studióban.
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Megjelenítő objektumok

Adat manipulációra szolgáló objektumok:
Karbantartó űrlap: Egy-egy üzleti objektum adatai módosíthatók rajta, különböző beviteli
mezőket tartalmazhat.
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- PRS: A ProcessResultSet rövidítése, segítségével a kijelölt objektumokon 
tetszőleges művelet végezhető el. 

Adat megjelenítésre szolgáló objektumok:

Táblázatos megjelenítők: Az adatbázis lekérdezések eredményének megjelenítésére használatos,
mely opcionális szűrési lehetőséggel, illetve különböző funkciókat ellátó akciógomb-okkal (pl. új
rekord, excel export) egészíti ki az adatmegjelenítést. Ezeket a szűrőket, és funkciógombokat
nevezzük egységesen PSearch-eknek. A táblázatos megjelenítőkön elhelyezhetők linkek melyek
képesek az adott objektum (például: projekt, esemény, vagy ember) adatait megjeleníteni egy
előre beállított képernyő segítségével, mint egy adat lefúrást megvalósítva.

Táblázat - DataGrid: Egyszerű táblázatos megjelenítő szűréssel és rendezési funkciókkal.
Adatok általános megjelenítésére használt megjelenítő.
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 - Kártya nézet - `CardView`, `CardGrid`: Egyedi designnal ellátott 
kártya alapú megjelenítés, mely egy-egy rekordot képes megjeleníteni egy-egy 
kártyán megtartva a táblázatra jellemző viselkedést. Ez a megjelenítés lehetővé 
teszi különböző grafikai elemek alkalmazását a kártya nézeten, ezzel színesebbé, 
felhasználó-barátabbá téve a rendszert. 

 - Szekcionált nézet - `SectionList`: A CardViewhez hasonló 
megjelenítő, ebben az adatok kizárólag a rendezésnek megfelelő sorrendben 
jelenhetnek meg. Az egyes adatsorok megjelenítése egymás alatt, térköz nélkül, 
folytonosan történik. Kiválóan alkalmas az adatokból HTML-like oldal generálására. 
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 - Gráf nézet - `TreeView`: A kártya nézet egy fajtája, ahol az 
adatokat gráf struktúrában jeleníti meg a rendszer. Például a folyamatábra. 
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 - Naptár - `Calendar`: Naptár megjelenítő, mely a megszokott 
feladatnaptárak napi nézetéhez hasonlít, szűrők segítségével beállítható, hogy 
hány nap látszódjon. 
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- `Chart`: Grafikonok megjelenítéséhez használt nézet. 

- Weboldal - `EmbeddedWebDisplay`: Egy másik weboldal beágyazott 
megjelenítésére szolgál. 
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Elnevezések a paraméterezés során:
Menü(Minor Menu): MM
Képernyő: Screen
Képernyő komponens: Component
Filter: Filter
Karbantartó űrlap: Form
Táblázatos megjelenítő: Grid
Szűrők, és funkciógombok: Control és ActionButtom
Táblázat: DataGrid:
Kártya nézet: CardView, CardGrid
Szekcionált nézet: SectionList
Fa nézet: GraphDisplay
Naptár: Calendar
Grafikon: Chart
Weboldal: EmbeddedWebDisplay
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Ebben a fejezetben bemutatjuk a rendszer architektúráját, melyet különböző aspektusokból szemléltetünk. A
rendszer egy klasszikus három rétegű alkalmazás. Ahol a három réteg az alábbiak szerint különül el egymástól:

Adatbázis:
Szerver modul:
Kliens alkalmazás

A rendszert kiegészítő modulok a következők:

Effector szerver modul: EffectorToolService

Fizikai architektúra

Logikai felépítés

Szerver
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Kliens
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Hardver és szoftver követelmények

Szoftver

Szerver

Windows Server 2003 vagy újabb OP rendszer
IIS 6 vagy újabb
.Net framework 4.5.1
MS SQL server 2008 R2 (minimum 2005, express)

Adatbázis és alkalmazás szerver lehet külön gépen is, az adatbázis alá kell erősebb gép

Kliens

Telepített böngésző (ie11+, Firefox aktuális verzió, Chrome aktuális verzió)

Hardver

Szerver

RAM
Minimum 2 GB
Optimum 4 GB

Processzor
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Minimum 2 magos processzor
Tárhely

Alkalmazás 50 MB
Egyéb keletkező dokumentumok (pl dokumentumcsatoláshoz, vagy xls feltöltésre) 1GB
(használattól függő)
Adatbázis (használattól függő, optimum 10 GB)

Kliens

Hagyományos irodai PC
Minimum P4 cpu, 1 GB RAM
Optimum Core2Duo cpu, 2 GB RAM
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Az Effector a Microsoft által fejlesztett relációs adatbázis kezelő rendszerére épül. Az adatbázist intenzíven
használja, nem csak az adatok tárolására, de bizonyos szintű logika megvalósítására is. Ebben a fejezetben
áttekintjük azokat az adatbázis elemeket, amelyek szükségesek az Effector működéséhez, valamint szó lesz
azokról a konvenciókról is, amelyeket az adatbázis felépítése során használhatunk.

Speciális mezők az Effector tábláiban

Deleted mező

Az Effector táblák nagy részében szerepel egy speciális mező, a Deleted, melynek típusa tinyint,
alapértelmezett értéke pedig 0. Erre az adatbázis mezőre két okból van szükség:

A rendszerben nincs fizikai adat törlés, így a Deleted mező hordozza azt az információt, hogy egy
rekord törölt, vagy aktív.
A rendszerben nincs valódi tranzakció kezelés, így az egyes adatok tranzakcióban történő kezelését a
szerver réteg valósítja meg és a tranzakció kezelés szimulálásához a Deleted mezőt használja.

A felsoroltak okán a Deleted mező az alábbi értékeket veheti fel:

0: végleges, mentett adat
1: törölt sort
2: még nem végleges(tranzakcióban részt vevő) új sor

ObjectType mező

Az egyes üzleti objektumok származtatásánál van jelentősége. Ez a mező az ős objektumokat reprezentáló
táblákban jelenik meg, és az adott rekordhoz tartalmazza a leszármazott típust.

Az adatbázisban használatos nevezéktan
Az adatbázisban használt táblák, eljárások, és más adatbázis objektumok a paraméterezés, felhasználási
lehetőségeit és funkcióit tekintve több részre tagolódhatnak. Ezeket a különbségeket az egyes adatbázis
objektumok prefixeivel reprezentálhatjuk.

Adattáblák

Elnevezés szerinti szeparáció:

(prefix nélkül) = a rendszer paraméterezése során gyakran használt táblák
fsys_ = rendszertáblák, az Effector alapműködéséhez szükségesek
orn_ = Oriana által létrehozott, cég specifikus táblák
orn_C_ Oriana által létrehozott, cég specifikus kapcsoló táblák
usr_ = A felhasználó cég fejlesztői által létrehozott táblák

Adatbázis triggerek

Elnevezés szerinti szeparáció:

otr_ = Oriana által létrehozott triggerek
utr_ = A felhasználó cég fejlesztői által létrehozott triggerek
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Működés szerinti szeparáció:

_i_ = insert típusú
_u_ = update típusú
_d_ = delete típusú

Amennyiben több típusra is ugyanaz a trigger lesz alkalmazva, a betűk halmozhatóak. Példa:
otr_iu_<elnevezés>

Tárolt eljárások

Elnevezés szerinti szeparáció:

osp_ = Oriana által létrehozott tárolt eljárások
usp_ = a felhasználó cég fejlesztői által létrehozott tárolt eljárások

Működés szerinti szeparáció:

_rep_ = report (riport készítő eljárás)
_sel_ = select (például grid feltöltéséhez használható)
_chk_ = check (adat ellenőrző)
_wrk_ = work (adat feldolgozó)
_job_ = job (jobhoz használt eljárás)
_prs_ = processresultset

Példa: osp_rep_<eljárásnév>

Nézetek

ovw_ = Oriana által létrehozott view-k
uvw_ = A felhasználó cég fejlesztői által létrehozott view-k

Adatbázis funkciók

ofn_ = Oriana által létrehozott függvény
ufn_ = A felhasználó cég fejlesztői által létrehozott függvény

Paraméterezésnél használt további általános táblák

Adathordozó alap táblák

Az alábbi táblák a rendszerben speciális szerepet nem töltenek be, a paraméterezésben gyakran használt
adattáblák közé sorolhatók. Szorosan egymásra épülnek, majdnem minden rendszer tartalmazza ezeket:

Alap táblák:

User: A felhasználói adatokat tartalmazó tábla.(A 4.0.002-es verzióktól kezdve az authentikációban nem
vesz részt, a felhasználókat a LicenseHandlerServer tartalmazza)
Company: Cégeket, és azoknak az alap adatait tároljuk itt.
People: A rendszerben szereplő, résztvevő emberek/felhasználók/kontakt adatokat tartalmazza. (A
4.0.002-es verzióktól kezdve a felhasználók adatait a LicenseHandlerServer tartalmazza)
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Adathordozó táblák - Sémánként változhatnak:

Project: Projektek, folyamatok adatait tartalmazó tábla
ProjectPeople: 1-N kapcsolatban áll a Project táblával, egy-egy projekthez vagy folyamathoz
rendelt személyek listáját tartalmazza. Minden Projekt tábla beli sorhoz minimum egy
ProjectPeople tábla beli sor tartozik a felelős tárolására. Ebben az esetben a ProjectRoleID értéke 1
(fenntartott érték).
ProjectRole: Ez a tábla tartalmazza a ProjectPeople tábla ProjectRoleID mezőjének lehetséges
értékeit, mint pl.: felelős, résztvevő, manager, stb. Az 1-es értékű RoleID fenntartott a felelős számára.
Event: Események, feladatok tárolásához használt tábla. Rendszerint az eseményeket/feladatokat egy-
egy ProjectID alá csoportosítjuk, azonban ez nem kötelező.
EventPeople: 1-N kapcsolatban áll az Event táblával, egy-egy eseményhez vagy feladathoz rendelt
személyek listáját tartalmazza. Minden Event tábla beli sorhoz minimum egy EventPeople tábla beli
sor tartozik a felelős tárolására. Ebben az esetben a EventRoleID értéke 1 (fenntartott érték).
EventRole: Az EventPeople tábla EventRoleID mezőjének lehetséges értékeit tartalmazza, mint pl.:
felelős, résztvevő, manager, stb. Az 1-es értékű RoleID fenntartott a felelős számára.
Workflow: Folyamat kezelésnél használt tábla. Minden indított folyamathoz tartozik egy sor ebben a
táblában. Az ObjectType mező határozza meg a folyamat típusát. Az Event és Project táblákban
található WorkflowID mező ebben az esetben egy a Workflow táblában megtalálható sorra mutat.
Document: Dokumentumok adatainak tárolására használt tábla. BoType és BoID oszlopok tárolják a
rögzítéskor melyik BusinessObject melyik sorához van tárolva
DocumentConnection: Ez a tábla szolgál a dokumentumok BusinessObject-ekhez kötésére. A
Document sor rögzítése után ebbe a táblába automatikusan létrejön egy sor átmásolva a BoType és
BoID értékeket.
Notes: Megjegyzések tárolására használt tábla, a megjegyzéseket a BusinessObject-ekhez a BoType
és BoID oszlopok kötik.

Rendszer táblák

A rendszer táblák mindegyike az FSYS_ előtaggal kezdődik.

FSYS_LabelLookup: Többnyelvű menürendszer esetén az itt eltárolt címkékre lehet hivatkozni a
definíciós állományokban. A hivatkozás a következő módon történik: [#TableName.FieldName#].
Ilyenkor az aktuális Lang értékhez tartozó Label mező értékét fogja visszaadni a rendszer, amely a
felületen megjelenik. Erről bővebben a Többnyelvűség fejezetben talál információt.

FSYS_Log: A rendszer a mezők értékeinek változásait ebben a táblában rögzíti. Az egyes rekordok
beazonosításához a következő mezők állnak rendelkezésre:

BoType és BoTemplate mezők írják le, hogy milyen objektum változott (például Project és
ISO2010)
BoID: A változott objektum azonosítóját tartalmazza.

FSYS_LongSessions: A felületen történt belépés után ebben a táblában rögzítjük a bejelentkezett
felhasználó azonosítóját és a kertrendszer által generált azonosítót, továbbá a bejelentkezés dátumát.
Ez a generált azonosító az adatbázis kapcsolat nevével együtt a felhasználó gépén egy cookie-ban is le
van tárolva. Amikor a felhasználó legközelebb behívja az oldalt, a sütiből visszaolvasott adatokat
elküldve a szervernek megpróbálja bejelentkeztetni az oldalra (felhasználónév és jelszó megadása

file:///fejlesztoi-kezikonyv-tobbnyelvuseg
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nélkül). Az azonosításhoz a osp_FSYS_GetUserLongSessionID tároltat használja fel a rendszer. Ebben
lehet további biztonsági funkciókat megvalósítani (például egy longsession mennyi ideig érvényes).

FSYS_LookupList: Ebben a táblában tároljuk a lenyíló listák értékeit. Az alábbi mezők bírnak jelentéssel
ebben a táblában:

LookupListID értékét menti a rendszer a megfelelő mezőbe, ez valósítja meg az idegen kulcsot
(ValueMember).
LookupValue mező tartalma fog megjelenni a felületen a legördülő listákban (DisplayMember).
GroupNum mező csoportba foglalja az egyes rekordokat.

FSYS_LookupListGroup: Az FSYS_LookupListGroup táblában használható csoportok definícióját
tartalmazza.

FSYS_ObjectTypesLookup: Ebben a táblában kerültek tárolásra a rendszerben szereplő objektum
típusok, és altípusok, a hozzájuk tartozó megjeleníthető címkékkel együtt. Az ObjectType a típus vagy
altípus neve, a ParentObject tartalmazza az ős osztály típusát, a DisplayLabel az ember által is
értelmezhető és olvasható leírást tartalmazza, amely a felületen is megjelenik.

FSYS_ApplicationSetup: Ide lehet az alkalmazás példány valamelyik funkciója által igényelt
beállításokat rögzíteni. Például: jellemzően a DocBasePath beállításba szoktuk rögzíteni a becsatolt
dokumentumok helyét a fájlrendszerben. A Code oszlopban a beállítás azonosítója, a Name oszlopban a
beállítás barátságos neve, a CodeValue oszlopba kell rögzíteni az értéket.

FSYS_ExceptionLog: A program futása során keletkező kivételek kerülnek az adatbázisba. A
ReferenceCode oszlopban lehet keresni a felületre kiadott referencia számot.

FSYS_ObjectEditedBy: Ebben a táblában rögzíthetjük, hogy melyik objektumot éppen ki tekinti meg
vagy szerkeszti.

FSYS_View: Ebben a táblában tárolja a rendszer a felhasználó által választott skin nevét (vagy url), nézet
adatait. A UserID oszlop jelöli a felhasználót, az ObjectType oszlop jelöli, hogy a sorban milyen jellegű
adat van rögzítve. Az ObjectType oszlop lehetséges értékei:

skin: A felhasználó által kiválasztott skin url-jét tartalmazza a Data oszlopban. Megjegyzés! Az
Effector 5.0.001 és újabb verzióiban nem az URL van a Data oszlopban, hanem a skin neve.

View: A Screen szinten mentett nézetek adatait tárolja a Data oszlopban. Megjegyzés! Az
Effector 5.0.001 és újabb verzióiban bővebb információt mentünk, így a korábbi verziókban
rögzített nézetek nem használhatóak!

PanelView: A Component szinten mentett nézetek adatait tárolja a Data oszlopban.
Megjegyzés! Az Effector 5.0.001 és újabb verzióiban már nincs ilyen lehetőség!

QuickLaunch: Az Effector 5.0.001 és újabb verziókban tárolt adat. A felületen található home
funkció quicklaunch elemre való beállításkor keletkező sor. A ViewType oszlop értéke vagy üres
vagy a normal, exit, home értékek közül tartalmaz egyet.

normal: felhasználó által mentett nézet

exit: kilépéskor automatikusan mentett nézet
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home: a házikó ikonra kattintáskor betöltendő nézet vagy QuickLaunch elem.

Megjegyzés: A ViewType oszlop üres(NULL) értéke a normal értékkel megegyező funkcionalitással bír.

Adatbázis műveletek folyamata
Új adat felvitele

Adat törlése

Egyszerű és többes lekérdezés
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Az Effector rendszer Microsoft SQL adatbázisokhoz tud kapcsolódni, ezen adatbázisok eléréséhez szükséges
minden információt az adatbázis kapcsolatokat leíró állományok tartalmazzák. Ezekből az állományokból több
is lehet, mivel a rendszer képes több adatbázis kezelésére is, valamint egy adatbázishoz több XML csomag is
kapcsolható. Egy adatbázis, több csomag felállás például akkor használatos, ha több helyről ám teljesen más
jogosultságokkal szeretnénk a rendszert használni.

Az adatbázis kapcsolatok paraméterezésére használt fájlok a DBConnections mappában találhatóak.

Adatbázis kapcsolat
Az elérhető adatbázisokat az adatbázisok összefoglaló állományában paraméterezhetjük. A fájl neve
kötelezően: Connections.xml. Ez a fájl szintén a DBConnections mappában található. Soronként
definiálhatjuk benne az adatbázis-kapcsolat leíró állományokat. Ha csak egy szerepel, akkor a keretrendszer
automatikusan kiválasztja azt, és nem jeleníti meg a felületen az adatbázis választó lenyíló listát. Több
állomány megadása esetén a felhasználónak lehetősége van belépéskor választania az adatbázisok közül.

Példa:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?> 
<Connections xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="Connections.xsd"> 
 <ConnectionFile>ConnectionDB1.xml</ConnectionFile> 
 <ConnectionFile>ConnectionDB2.xml</ConnectionFile> 
</Connections> 

Adatbázis kapcsolat leíró
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A Connections.xml fájl /Connections listájában ConnectionFile node-okban helyezkednek el az
adatbázis leírók fájl nevei (DBConnection). Ezek az állományok tartalmazzák a sikeres adatbázis
kapcsolódáshoz szükséges adatokat, valamint az adott kapcsolathoz tartozó egyéb rendszer paramétereket,
úgy, mint a konfigurációs állományok könyvtárai.

Elérhető funkciók:

SQL elérési adatok módosítása.
Kapcsolat felületen megjelenő adatainak módosítása.
Használt konfigurációs állományok elérési útvonalának beállítása.

Példa:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?> 
<Connection xmlns="http://effector.hu/schema/ns/dbconnection"> 
  <Caption>Database connection</Caption> 
  <IsEncrypted>false</IsEncrypted> 
  <Server>sql</Server><!--Ide jön az sql szerver címe (ip/dns)--> 
  <Database>Effector</Database><!--Ide jön az adatbázis neve--> 
  <User_ID>EffectorUser</User_ID><!--Adatbázis felhasználó név--> 
  <Password>Password123</Password><!--jelszó--> 
  <Persist_Security_Info>false</Persist_Security_Info> 
  <Integrated_Security>SSPI</Integrated_Security> 
  <Trusted_Connection>false</Trusted_Connection> 
  <ResourcePath>c:\XML\XML_Application\</ResourcePath><!--XML mappa 
helye--> 
  <Profile>ProfileDefault</Profile><!--Profile xml neve--> 
  <Languages><!--Nyelvek--> 
   <Language code="hu-HU">magyar</Language> 
   <Language code="en-US">english</Language> 
  </Languages> 
 
</Connection> 

Adatbázis kapcsolat megadása

Az adatbázis kapcsolat megadását a /ConnectionFile/Connection node kitöltésével tehetjük meg.
Gyakorlatban az adattartalma megegyezik egy SQL connection string összeállításához szükséges
adatokkal. Ebben a nodeban kell megadnunk az adatbázis szerverre vonatkozó adatokat, valamint itt
aktiválhatunk néhány általános az egész adatbázist átfogó funkcionalitást.

Az adatbázis kapcsolatot közvetlenül meghatározó nodeok:

Name: Az adatbázis kapcsolat neve és egyben az azonosítója is. Kitöltése kötelező.
Description: A kapcsolat leírása, szöveges tájékoztató információ. Több elérhető adatbázis esetén ez
fog megjelenni a kiválasztó listában.
Server: Az adatbázis szerver címe vagy neve. Kitöltése kötelező. Amennyiben ún.: named instance-
hoz kapcsolódik a rendszer akkor az instance nevét is tartalmaznia kell az értéknek: (local)\SQLExpress
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Database: Az adatbázis nevét adhatjuk meg ebben a node-ban.
User_ID: A belépéshez szükséges felhasználónév.
Password: Az User_ID nodeban megadott felhasználó jelszava.

Az adatbázis biztonságát befolyásoló nodeok:

Persist_Security_Info: Azt határozza meg, hogy a kapcsolat objektumból kinyerhetőek lesznek-e az
azonosításhoz kapcsolódó tulajdonságok. Értéke lehet true vagy false, alapértelmezésben false.
Bővebben lásd az MS SQL adatbázis segédlet ide vonatkozó részét.
Integrated_Security: Meghatározza, hogy a kapcsolódás során az SQL vagy a Windows azonosítást
használjuk. Alapértelmezett az SSPI, ami az SQL Server Password Identification-t jelenti, vagyis egy SQL
server user és jelszó szükséges hozzá. Bővebben lásd az MS SQL adatbázis segédlet ide vonatkozó
részét.
Trusted_Connection: Az adatbázishoz való kapcsolódáshoz megbízható kapcsolat szükséges-e. Értéke
lehet true vagy false. Bővebben lásd az MS SQL adatbázis segédlet ide vonatkozó részét.

Egyéb a rendszer működését befolyásoló nodeok:

Crypt: Értéke lehet true vagy false, segítségével megadható, hogy az adott állományban a szerver
információk titkosítva vannak-e. Titkosított esetben a Server, Database, User_ID, Password nodeok
titkosított értékeket fognak tartalmazni.
TestOnly: értéke lehet true / false. Ezzel lehet bekapcsolni a teszt rendszerre való figyelmeztetést
bejelentkezéskor.
ThirdLoginField: Opcionális beállítás, ha szükség van a bejelentkezéshez plusz adat kitöltésére, akkor
ebben a nodeban meg kell adni az adat leírását, mely a belépéskor egy beviteli mező formájában
jelenik meg. A keretrendszer a beviteli mező értékét a hitelesítő tárolt eljárásnak a @third
paraméterében továbbítja. A bevitt adat a hitelesítés során használható fel, a hitelesítési logikát a
osp_FSYS_GetUserPassword_online2 tárolt eljárásban kell lefejleszteni. Ha a node értéke nem üres,
akkor él a funkció.
ThirdLoginField (5.0.001-től): Opcionális beállítás, ha szükség van a bejelentkezéshez plusz adat
kitöltésére, akkor ebben a nodeban meg kell adni az adat leírását, mely a belépéskor egy beviteli mező
formájában jelenik meg. A keretrendszer a beviteli mező értékét továbbítja a LicenseHandlerServer-nek.
DisableViews: Értéke true vagy false lehet, true esetén eltünteti a nézet mentéssel kapcsolatos
gombokat, így nem lehet nézetet menteni a rendszerben az egyes megjelenítőkhöz. (Az 5.0.001-es
verzióban ez a beállítás figyelmen kívűl van hagyva.)
ObjectEditList: Egyszerű kapcsoló, értéke true vagy false lehet, meghatározza, hogy a rendszer
rögzítse és jelenítse-e meg, hogy az adott objektumot ki szerkeszti még a felhasználón kívül. Ez az
információ az EditForm-okon jelenik meg egy i betű formájában a panel fejlécen. A funkció
aktiválásához a telepítés folyamán is szükséges néhány adatbázis szkriptet lefuttatni. Ezekről a
szkriptekről a Telepítés menete c. fejezetben található információ.
Languages\Language: A választható nyelvek listáját tartalmazó node. Kitöltése nem kötelező,
amennyiben nincs megadva, akkor a hu-HU azaz Magyar nyelv lesz az alapértelmezett. Működéséről
bővebben a Többnyelvűség fejezetben talál információt.
IsDocumentVersionEnabled (5.0.001-től): Opcionális beállítás, amely csak az 5.0.001-es verziótól
érhető el. A dokumentum verziózást lehet vele ki illetve bekapcsolni. Értéke lehet true vagy false. Az
alapértelmezett érték true.

Konfigurációs állományok kezelése

file:///telepites-menete
file:///fejlesztoi-kezikonyv-tobbnyelvuseg
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Az egyes adatbázisok és a rendszer működéséhez szükséges XML csomagok összerendelését is ebben az
állományban tehetjük meg. Nem feltétel, hogy egy-egy XML csomagot kizárólag egy adatbázis kapcsolat
használjon. Ez azt jelenti, hogyha például rendelkezünk egy teszt, és egy éles adatbázissal akkor lehetőségünk
van egyszerűen átváltani a tesztelést követően az éles adatbázishoz tartozó régi XML csomagról az éppen
most letesztelt új csomagra.

Az alábbi ábra szemlélteti a tesztelés utáni állapotot:

Az összerendeléshez a következőket kell megadnunk:
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ResourcePath: Az adott adatbázishoz rendelt XML csomag elérési útját tartalmazza, ebben a
mappában vannak az XML konfigurációs (állományok) tárolva. Relatív elérési út is megadható, ebben az
esetben a Web.config fájlban XmlPath nevű beállításban megadott könyvtár lesz a kiindulási hely.
ResourceFile: Az adott adatbázishoz rendelt resource állomány nevét tartalmazza. Akkor használatos,
ha az XML csomag nem közvetlenül a fájlrendszerben kapott helyet, hanem egy .Net assembly-ben
került átadásra. Ebben az esetben a ResourcePath-ot törölni kell, mert a rendszer azt tekinti
elsődlegesnek. Elavult, használata már nem javasolt.
DefaultProfile: A felhasználó alapértelmezett profil állományát állíthatjuk be itt. Ez az állomány
tartalmazza a belépés utáni alkalmazás képernyőt, valamint az összes elérhető további képernyőt és a
rendszer egyes funkcióit is meghatározhatja. Működéséről bővebben a Profile fejezetben talál
információt.

A teljes kapcsolati ábra:

file:///fejlesztoi-kezikonyv-profile
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Mire való? Hol található?
Ez az állomány kapcsolatot teremt a kiválasztott adatbázis és a rendszer működéséhez definiált XML csomag
között.

Ebben a fájlban lehet definiálni

a menü tartalmát (egész pontosan az első menüsor elemeit kell benne felsorolni)
a belépés utáni kezdő képernyőt
a menüvel kapcsolatos beállításokat

Egy-egy XML csomagon belül több profil is definiálható, de mivel egy DBConnection-on belül egy Profile-re
lehet csak hivatkozni, minden Profile-hoz létre kell hozni egy DBConnection-t is.

A fájlrendszer béli helye a Profile mappában van.

A menüsor első szintje
Az első menüsor (Minormenu) elemeit így kell felsorolni:

<Menu> 
 <Item> 
  <ResourceName>MMPelda</ResourceName> 
  <Caption>Példa</Caption>       
 </Item> 
 <Item> 
  <ResourceName>MMDummy</ResourceName> 
  <Caption>Dummy</Caption>      
 </Item> 
</Menu> 

Az egyes menüpontokat a /Profile/Menu kollekcióban kell definiálni, az Item node-ok segítségével. A
ResourceName nodeban kell megadni a menu nevét, a Caption tag értéke lesz a menüponthoz tartozó címke.

A fenti példában egy Példa (MMPelda) és egy Dummy (MMDummy) menüpont van definiálva.

Többnyelvű menüpontot a Többnyelvűség fejezetben leírtak alapján lehet megvalósítani.

file:///fejlesztoi-kezikonyv-adatbazis-kapcsolatok
file:///fejlesztoi-kezikonyv-tobbnyelvuseg
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A menüpont elérhetősége, megjelenítésének paraméterei

Gyakori igény, hogy egyes menüpontok ne legyenek elérhetőek minden felhasználó számára. Ezt az adott
Item node-on belül egy visible szabállyal állíthatjuk.

<Item> 
 <ResourceName>MMAdmin</ResourceName> 
 <Caption>Admin</Caption>       
 <Visible type="Simple">'[##Session.UserID##]'=='1'</Visible>       
</Item> 

Lehetőség van a menüpont megjelenítésének módosítására (háttér szín, betűtípus, betűméret...), amit az MM
XML állományban kell megtenni /Item/CssClass elérési úton keresztül. Az értékének annak a CSS osztálynak
kell lennie, amely leírja a formázási szabályokat.

<Item> 
 <ResourceName>MMDummy</ResourceName> 
 <Caption>Dummy</Caption> 
 <CssClass>MMDummyStyle</CssClass> 
</Item> 

Bővebb információt a Menük fejezetben találhatsz.

Hogyan tudom beállítani azt, hogy melyik képernyő jelenjen meg a
bejelentkezés után?
Sikeres bejelentkezés után megjelenő kezdő képernyőt a /Profile/DefaultScreen útvonalon lehet beállítani,
értéke az alapértelmezettnek választott képernyő relatív elérési útvonala MM/Screen formátumban, például:

<DefaultScreen type="Constant" return="string" 
default="">'MMDummy/ScreenDummy'</DefaultScreen> 

Gyakori igény, hogy a bejelentkezés után megjelenő kezdő képernyő felhasználónként (vagy csoportonként)
más és más legyen. A DefaultScreen egy RuleValueType típusú node, így akár egy SQL lekérdezést is
használhatunk a kezdő képernyő megállapításához, például:

<DefaultScreen type="SQL" default="MMPEP/ScreenPEP" return="string"> 
  SELECT CASE WHEN [##Session.UserID##] = 4 
  THEN `MMTorzsadatok/ScreenUsers` 
  ELSE `MMPEP/ScreenPEP` 
  END 
</DefaultScreen> 

file:///fejlesztoi-kezikonyv-munkamodszerek
file:///fejlesztoi-kezikonyv-szabalyok
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A fenti példa alapján, ha a bejelentkezett felhasználó azonosítója 4-es akkor a MMTorzsadatok/ScreenUsers,
mindenki más számára pedig a MMPEP/ScreenPEP lesz a kezdő képernyő.

Gyors indító
A felhasználó rendelkezésére áll egy úgynevezett "gyors indítás" menü, amelybe tetszőlegesen paraméterezett
képernyők megnyitására van lehetőség. Ezt a listát a QuickLaunch/Item kollekció elemeinek megadásával
definiálhatjuk.

Az alábbi példa a bejelentkezett felhasználó jelszavának megváltoztatását teszi lehetővé az által, hogy a
Felhasználó adatait megjelenítő karbantartót a saját felhasználói azonosítójával szűrve jeleníti meg a rendszer.

Példa:

<QuickLaunch> 
 <Item id="1"> 
  <Caption>Gyors Link Felhasználóra</Caption> 
  <ReferencedMinorMenu>MMTorzsadatok</ReferencedMinorMenu> 
  <Screen>ScreenNewUser</Screen> 
  <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> 
</QuickLaunch> 

Ezzel a módszerrel tetszőleges ablak tetszőleges szűrési feltételekkel megjeleníthető, mely sokrétű
felhasználásra ad lehetőséget.

A megjelenítendő menüpont nevét a Caption node segítségével állíthatjuk be, majd az
ReferencedMinorMenu és Screen node-ok határozzák meg a megjeleníteni kívánt képernyőt. Ezek ismert
módon hivatkoznak a menüre és azon belül a képernyőre.

A Filters listában definiálhatjuk a felhasználni kívánt filtereket Filter node-ok segítségével. Az egyes
szűrők típusát a Type node értéke, míg azonosítóját a Name node értékeként állíthatjuk be. A filter aktuális
értékét a Value node kalkulálja ki, amely egy RuleValueType típusú szabály definíció. Az itt definiált filterek
ugyanúgy fognak viselkedni, mint a komponensek közötti szűrésnél. Erről bővebben a DataDefiniton és a
filterek kezelése fejezetben talál információt.

További beállítási lehetőségek

Fő menü helyzete/típusa

Lehetőség van a főmenü helyének megváltoztatására. Lehetséges állapotai a következők lehetnek:

file:///fejlesztoi-kezikonyv-display-definicio
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Top: A képernyő tetején helyezkedik el két sorban. Ez az alapértelmezett viselkedés.
Side: Ez a képernyő oldalára helyezi át a menü rendszert.
Compact: Ez a beállítás a felső összecsukott helytakarékos beállítás.

Ezeket a beállításokat a /Profile/MenuType node értékeként paraméterezhetjük, például:

<MenuType>Side</MenuType> 

Skin választó tiltása

Az Effector keretrendszerben lehetőség van több skin vagy színséma definiálására, amelyek közül a
felhasználó a képernyőn az Effector logóra kattintva tud választani. Ezt a lehetőséget a
/Profile/IsSkinSwitchingEnabled node segítségével lehet letiltani:

<IsSkinSwitchingEnabled>false</IsSkinSwitchingEnabled> 

Ikonok megjelenítése a menürendszer első szintjén

Az Effector menürendszerének első szintjén ikonokat lehet megjeleníteni a /Profile/ShowMenuIcons node
segítségével. Értéke true / false lehet, alapértelmezett érték a false (nincs ikon).

<ShowMenuIcons>true</ShowMenuIcons> 

Ügyfél számára logo beállítása

A menürendszerben van egy kijelölt terület az ügyfél logo számára, amelybe a /Profile/CustomLogoUrl
node értékeként beállított kép fájl töltődik be. Ha ennek a beállításnak üres az értéke vagy nem létezik, akkor
az elkülönített terület sem látszik a menüben.

<CustomLogoUrl>ui/gfx/Oriana.png</CustomLogoUrl> 

Példák

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> 
<Profile xmlns="http://effector.hu/schema/ns/profile"> 
 <DefaultScreen type="SQL" return="string" default="">SELECT 
'MMLicenseHandler/ScreenLHCGroups'</DefaultScreen> 
 <Menu> 
  <Item> 
   <ResourceName>MMFeladatok</ResourceName> 
   <Caption>Feladatok</Caption> 
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  </Item> 
  <Item> 
   <ResourceName>MMAdmin</ResourceName> 
   <Caption>Admin</Caption> 
  </Item> 
 </Menu>   
</Profile>
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Képernyőknek vagy más néven Screen-eknek nevezzük azon komponensek és megjelenítők összességét,
amelyek egyszerre megjelennek az Effector-ban. Egy képernyő egy vagy több komponensből épülhet fel. A
több komponensből felépülő képernyőket osztott képernyőknek nevezzük. Ezeken a képernyőkön
lehetőségünk van definiálni úgynevezett osztásokat, melyek lehetnek függőlegesek vagy vízszintesek. Ezek az
osztások határozzák meg azt, hogy a komponensek mekkora helyet foglalhatnak el. Az egyes komponensek
méretei nem rögzítettek, a felhasználó ezen osztásokat megragadva át tudja méretezni őket.

Egy komponenses képernyő:
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Osztott képernyő: 

Elhelyezkedése a rendszerben
A képernyők elsődleges feladata a felhasználó számára az adatokat reprezentáló komponensek elrendezése a
böngészőben. A fontosabb adatokat bal oldalra, a kevésbé fontos vagy másodlagos komponenseket pedig a
jobb oldalra célszerű rendezni. Fizikai helyét tekintve a Screen mappában kaptak helyet a képernyő definíciós
állományok.

Az alábbi ábra szemlélteti közvetlen kapcsolatát/helyét a rendszerben, mely egyben megfelel a fő
feladatainak.
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Elérhető funkciók
A képernyő struktúrájának definiálása
Komponensek egymáshoz kapcsolása
Képernyő stílusának beállítása
Képernyő méretének beállítása
Képernyő láthatóságának szabályozása

Példák

Egy komponenses képernyő:

<Screen xmlns="http://effector.hu/schema/ns/screen">   
 <Caption>Admin</Caption> 
 <Component>ComponentAdmin</Component>   
</Screen> 

Osztott képernyő (komplex példa):

<Screen xmlns="http://effector.hu/schema/ns/screen"> 
 <Caption>Törzsadatok</Caption> 
 <Splits> 
  <Split id="1" orientation="Vertical" splitterDistance="50%"> 
   <Component1 type="Component" 
id="1">ComponentTorzsadat</Component1> 
   <Component2 type="Component" 
id="2">ComponentTorzsadatEdit</Component2> 
  </Split> 
 </Splits> 
 <Connections> 
  <Connection fromComponent="1" toComponent="2" /> 
 </Connections> 
</Screen> 

4 részre osztott képernyő:

<Screen> 
 <Caption>DashBoard</Caption> 
 <Splits> 
    <Split id="1" orientation="Horizontal" splitterDistance="50%"> 
    <Component1 type="Split">11</Component1> 
    <Component2 type="Split">12</Component2> 
  </Split> 
  <Split id="11" orientation="Vertical" splitterDistance="50%"> 
   <Component1 type="Component" 
id="1">ComponentChart1</Component1> 
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   <Component2 type="Component" 
id="2">ComponentChart2</Component2> 
  </Split> 
   <Split id="12" orientation="Vertical" 
splitterDistance="50%"> 
    <Component1 type="Component" 
id="3">ComponentChart3</Component1> 
    <Component2 type="Component" 
id="4">ComponentChart4</Component2> 
  </Split> 
 </Splits> 
 <Connections /> 
</Screen> 

A képernyő struktúrájának definiálása

A képernyő amennyiben egy paneles, úgy csak egy <Component> tagben megadjuk a benne foglalt
komponens nevét, azaz az XML fájlnevét kiterjesztés nélkül. Lásd első példa. A <Caption> tag a képernyő
neve lesz, ez a név fog megjelenni az Effector Studio felületen.

Az egyes képernyők maximális szélességét, és maximális magasságát is megadhatjuk, de csak felugró
ablakként lesznek az értékek értelmezve. A felugró képernyők esetén a <Width> és a <Height>
beállításával a képernyő maximális méretét lehet megadni, így kevés adat, vagy kevés beviteli mező
esetén nem fog túl nagy területet elfoglalni a megjelenített képernyő. Az itt beállítható értékek lehetnek
százalékos és pixelben megadottak is. Pixel esetén csak az értéket kell megadni, százalék esetében
viszont a mértékegységet(%) is fel kell tüntetni. Opcionális tagek.

Elsőként egyszerű, egy komponenst tartalmazó képernyőt definiálunk:

<Screen xmlns="http://effector.hu/schema/ns/screen">   
 <Caption>AdminEdit</Caption> 
 <Component>ComponentAdminEdit</Component> 
 <Height>50%</Height><!--Ez százalékban értelmezett--> 
 <Width>550</Width><!--Ez  pixelben értelmezett--> 
</Screen> 

Opcionálisan láthatósági szabály megadható, erről részletesebb leírás lentebb olvasható.

Osztott képernyők definiálása:

Osztott képernyők definiálását az ún. <Splits> konténer node segítsével tehetjük meg. Ez a konténer
tartalmazza a felosztást reprezentáló <Split> definíciókat, melyből tetszőleges számút vehetünk fel.

Minden <Split>-nek tartalmaznia kell egy azonosítót, mely a hierarchia megvalósításában és az osztások
egymásba ágyazásakor játszik majd szerepet. Ezt az azonosítót az id attribútumban adhatjuk meg. Az id
típusa egész szám.

További attribútumok:
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orientation: az elválasztás irányát adja meg. Lehetséges értékei a Horizontal és a Vertical.
splitterDistance: az osztás arányát adja meg. Az értéket meg lehet százalékban adni, vagy pixelben.
Százalékos érték megadásakor a mértékegység (%) megadása is kötelező, pixel esetében viszont tilos
megadni mértékegységet.
disableDrag : opcionális logikai attribútum; az egyes panelek közötti osztás mozgatását lehet letiltani
tehát, ha a splitterDistance értéket 30%-ra állítjuk és a disableDrag-et true-ra, akkor felhasználó nem
fogja tudni átméretezni a képernyőosztás mértékét. Alapértelmezett értéke false.

Splitek tartalma:

A Split node belső szerkezete fix, mindegyik pontosan két node-ot tartalmazhat(Component1 és
Component2 node-ok), melyek jelenthetnek egy konkrét Component objektumot vagy egy újabb osztást. Lent
egy ketté-osztott képernyőre láthatunk példát.

A Component1 és Component2 node-ok attribútumai:

A type attribútum adja meg, hogy az adott node egy konkrét komponenst vagy egy újabb osztást jelent-e.
Lehetséges értékei:

Component: ez esetben a node értéke egy konkrét komponens neve lesz (fájlnév kiterjesztés nélkül).
Ennek megfelelően az id attribútum kitöltése kötelezővé válik, mert a később kialakítandó kapcsolati
hálóban ez fogja azonosítani az egyes komponenseket. Az id attribútum értékének egyedinek kell
lennie az adott képernyőn a komponensek tekintetében.

Split: Ekkor az adott node egy újabb osztást reprezentál. Értékét pedig annak a Split-nek az
azonosítójára kell beállítani, amit a panel helyén szeretnénk megjeleníteni. Így egy képernyő szinte
tetszőleges mélységben oszthatóvá válik. Az alábbi példán láthatjuk, hogy az első split Component2
node-ja referenciázza a második splitet.

Példa 2 paneles képernyő (Component):

<Splits> 
 <Split id="1" orientation="Vertical" splitterDistance="50%" 
disableDrag="true"> 
  <Component1 type="Component" id="1">ComponentDummy1</Component1> 
  <Component2 type="Component" id="2">ComponentDummy2</Component2> 
 </Split> 
</Splits> 

Példa 3 paneles képernyő (Split):

<Splits> 
 <Split id="1" orientation="Vertical" splitterDistance="50%"> 
  <Component1 type="Component" id="1">ComponentDummy6</Component1> 
  <Component2 type="Split">2</Component2> 
 </Split> 
 <Split id="2" orientation="Horizontal" splitterDistance="50%"> 
  <Component1 type="Component" id="2">ComponentDummy7</Component1> 
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  <Component2 type="Component" id="3">ComponentDummy8</Component2> 
 </Split> 
</Splits> 

Komponensek egymáshoz kapcsolása

Miután meghatároztuk a komponensek elhelyezkedését, meg kell adnunk, hogy a különböző komponensek
hogyan kapcsolódnak egymáshoz. A komponensek összekapcsolásával állítható be a szűrések iránya. Ez
határozza meg a filterek irányát.

Kapcsolatokat a Screen\Connections kollekcióban a Connection node-ok segítségével definiálhatunk. Ezek
a definíciók összerendelnek két komponenst, és meghatározzák a kapcsolat irányát.

Körkörös referencia nem engedélyezett.

Mit is jelent ez?

Abban az esetben, ha több komponensünk definiált (minimum három), akkor létre tudnánk hozni körkörös
hivatkozást: az egyes szűri a másodikat, az a harmadikat, amely megint az elsőt szűri le.

<Connections> 
 <Connection fromComponent="1" toComponent="2" /> 
 <Connection fromComponent="1" toComponent="3" /> 
</Connections> 

A képernyőhöz tudunk egyedi HTML-t létrehozni, amivel a kinézetét tudjuk megváltoztatni. Ezt a HTML
kódrészletet a Form\TemplateURL node segítségével emelhetjük be. A node-ba a képernyőhöz tartozó
template elérési útját kell megadnunk.
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Mint azt az előzőekben tárgyaltuk, a képernyők komponensekből épülnek fel, és ezek a komponensek
tartalmazzák a megjelenítő objektumokat. Egyszerre mindig egy látható a megjelenítőkből, a többit fülek
segítségével érhetjük el.

Általánosan elmondható, hogy míg a menük különböző tevékenységekhez kötődnek, és e tevékenységek,
feladatkörök alapján kerülnek csoportosításra, addig a komponenseken megtalálható fülek általában
ugyanazzal az adathalmazzal dolgoznak, de más megjelenítési technika alkalmazásával más-más aspektusát
jelenítik meg az adatoknak.

Mit is jelent ez?

Például definiálunk az értékesítők számára egy általánosan használható képernyőt, mely tartalmazza a
projekteket, a hozzá kapcsolt eseményeket, és az egyes eseményekben résztvevő embereket (ez a klasszikus
PEP képernyő "Project-Event-People"), akkor a projektek megjelenítőn definiálhatunk egy "Projektek"
táblázatot, mellette egy fülre pedig felkerülhetnek a saját folyamatban levő projektek, valószínűség szerinti
bontásban, kártya nézettel. Így értékesítőként azonnal átválthatunk és megtekinthetjük, hogy éppen mivel
foglalkozunk. Természetesen ezt számos más módon meg lehet oldani a rendszerben.

Elérhető funkciók
Megjelenítők/fülek referenciáinak beállítása
Megjelenítők láthatóságának szabályozása
Fejléc/fülek opciók szabályozása
Megjelenítők stílusának beállítása

Példa:

<Component xmlns="http://effector.hu/schema/ns/component">   
 <Tabs> 
  <Tab id="tab_1"> 
   <Caption>Dummy</Caption> 
   <ResourceName>DisplayDefinitionDummy</ResourceName> 
   <CssClass>DummyClass</CssClass> 
   <RefreshParentOnClose>true</RefreshParentOnClose> 
   <Visible type="SQL" return="boolean"> 
    SELECT CASE WHEN '[##Filter.Type##]'='Special' 
THEN 'false ELSE 'true' END 
   </Visible> 
  </Tab> 
  <Tab id="tab_2" important="true"> 
   <Caption>Dummy</Caption> 
   <ResourceName>DisplayDefinitionDummy2</ResourceName>       
  </Tab> 
 </Tabs> 
 <AreHeaderButtonsVisible>true</AreHeaderButtonsVisible> 
 <AreSpaceSavingButtonsVisible>true</AreSpaceSavingButtonsVisible> 
 <IsESCEnabled>true</IsESCEnabled> 
 <IsHeaderVisible>true</IsHeaderVisible> 
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 <TabOverflowType>Shrinking</TabOverflowType> 
</Component> 

Az egyes fülek/megjelenítők definícióit (Component/Tabs/Tab/ResourceName) node-ok tartalmazzák. Az
fenti példa egy táblázatos megjelenítőt definiál a "Résztvevők" feliratú fülre, amely akkor fog megjelenni, ha az
átadott filterben az esemény egy "Rendezvény". Másfajta eseménnyel összekapcsolva a fül eltűnik.

<Tab id="tab_1"> 
 <Caption>Résztvevők</Caption> 
 <ResourceName>DisplayDefinitionParticipant</ResourceName>   
 <Visible type="SQL" return="boolean"> 
   SELECT CASE WHEN '[##Filter.EventType##]'='Rendezvény' 
THEN 'false ELSE 'true' END 
 </Visible> 
</Tab> 

A fülek definiálásához az alábbi node-ok használhatók:

Minden fülnek fájlon belül egyedi azonosítóval kell rendelkeznie, ezt a Tab node id attribútumának
megadásával állíthatjuk be.
Ha azt szeretnénk, hogy egy nem első (látható) tabunk legyen alapértelmezetten aktív, azt az
important attribútumának true értékre állításával tehetjük meg, ha több tabot jelölünk meg
important-ként, akkor sorban az első fog alapértelmezetten aktív lenni.
A megjelenítendő fül feliratát a Tab/Caption node értékének megadásával adhatjuk meg. Nem kell
egyedinek lennie.
A Tab/ResourceName node tartalmazza a fülhöz kapcsolt megjelenítő referenciáját. Értéke a megfelelő
fájl hivatkozás, azaz fájlnév kiterjesztés nélkül. A lehetséges megjelenítők fajtái: - DisplayDefinition.
Ez az általános adatmegjelenítő megjelenítő. Táblázatos nézet, kártya nézetek, naptár nézet. - Form: Egy
szerkesztő űrlapot jelenít meg, mely az adatbevitelhez vagy a részletes adatok megtekintéséhez
használható. - Chart: Diagram típusú megjelenítő definiálására szolgál. - EmbeddedWebDisplay:
Beágyazott web megjelenítő, egy URL megjelenítésére szolgál, ez lehet egy kép, dokumentum előnézet,
vagy egy külső hivatkozás is. - GraphDisplay: Gráf megjelenítő, tipikusan folyamatábrák
megjelenítésére használjuk.

Tipp:

Amennyiben láthatósági szabályokkal garantáljuk, hogy az azonos nevű fülek közül mindig egy jelenjen meg,
több azonos nevűt is definiálhatunk, a felhasználó nem fogja érzékelni a változást. Például bizonyos
felhasználóknak több adatot, esetleg máshogy szeretnénk megjeleníteni, akkor ezt komponens szinten is
megtehetjük. Ehhez egyszerűen többféle megjelenítőt definiálunk, és a fenti módon vezéreljük azt, hogy
melyik felhasználónak mi látszódjon.

Megjegyzés! A fülek sorrendje azonos lesz az XML-ben a Tab node-ok sorrendjével.

Megjelenítők láthatóságának szabályozása
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A láthatósági szabály megadása nem kötelező, alapértelmezésben a fül mindig látható. Ezt a láthatósági
szabályt a Tab\Visible node-ban adhatjuk meg, szintaktikáját tekintve egy RuleValueType, melyről
bővebb információ a Szabályok fejezetben található.

Fejléc/fülek láthatóságának szabályozása

A komponens fejlécét könnyedén ki lehet kapcsolni a rendszerben a /Component/IsHeaderVisible node
false értékre állításával. Ilyenkor a fejléc és a fülek eltűnnek, viszont a fejlécen megjelenő funkciógombok
(számláló, átméretezés, stb.) továbbra is látszódnak. Ez akkor hasznos, ha helyet akarunk spórolni egy olyan
komponensen, ahol egyetlen megjelenítőt/fület definiáltunk.

Fejléc funkciógombjainak láthatósága

Lehetőség van helytakarékosság szempontjából az egyes fülek fejlécében található funkciógombok
eltüntetésére is a /Component/AreHeaderButtonsVisible node false értékre állításával.
Alapértelmezésben ezek a gombok megjelennek a fejlécen.

Sok fülek megjelenítése

Ha egy komponensre olyan sok fül kerül, hogy nem férnek el egymás mellett, akkor beállíthatjuk, hogy
hogyan viselkedjen a megjelenésük. Ezt a Component/TabOverflowType taggel állíthatjuk. Lehetséges
értékei:

BreakingLine: több sorba rendezve fognak megjelenni a fülek
DroppingDown: egy darab lenyíló listából választhatjuk ki a kívánt fület
Shrinking: fülek mérete le lesz kicsinyítve akkorára, hogy kiférjen egy sorban. Az aktív fül mindig teljes
feliratával látszik.
ShrinkingWithHover: Hasonló a Shrinking-hez, annyi különbséggel, hogy ha egy fülre visszük az
egeret, akkor megjelenik a teljes címke. Alapértelmezett értéke Shrinking

Felugró ablakok bezárása ESC gomb megnyomásával

A felugró ablakok ESC gomb megnyomására alapból bezáródnak. Ezen beállítás segítségével ezt a
lehetőséget ki tudjuk kapcsolni a /Component/IsESCEnabled node false értékre való állításával. Opcionális
beállítás. Alapértelmezett értéke true.

<IsESCEnabled>false</IsESCEnabled> 

Helytakarékossági gombok engedélyezése

A /Component/AreSpaceSavingButtonsVisible node két lehetséges értéke: true, false.

Megjelenítők stílusának beállítása

A megjelenítő stílusát egyszerűen a \Tab\CssClass node megadásával állíthatjuk be. Az itt megadott CSS
stílust az alkalmazás mappáján belül a ui/gfxstyle.css fájlban kell definiálni, és megjelenítéskor az adott
fülhöz tartozó megjelenítőn lesz alkalmazva, ezzel megváltoztatva a megjelenítő alapértelmezett kinézetét.

file:///fejlesztoi-kezikonyv-6-szabalyok
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<CssClass>EditFormProject</CssClass> 

Képernyő frissítés

Felugró ablak bezárása esetén (pontosabban, ha a felugró ablak jobb felső sarkában lévő "x" gombra
kattintunk), lehetőség van az alatta lévő képernyőt frissíteni (azt, ahonnan megnyitottuk az ablakot), ha a
Component\Tab\RefreshParentOnClose node értékét true-ra állítjuk. Alapértelmezett értéke false.

Ezt a beállítást arra a panel fülre kell megadnunk, amely akkor aktív, amikor a bezárásra kattintunk.

Ennek akkor van jelentősége, ha például a felugró ablakban olyan adatfeldolgozást végzünk, amelynek
hatására az alatta lévő képernyőn megjelenő adathalmazban történik változás, és szeretnénk a változást
azonnal látni.

Fontos tudni, hogy ha a felugró ablak egy űrlap szerkesztő (EditFormPanel), és azon elhelyezünk egy mentés
vagy törlés gombot, akkor ezen gomb megnyomása után az alsó képernyő automatikusan frissül. A
RefreshParentOnClose funkció az egyéb, nem mentés/törlés típusú gombok esetén hasznos (pl. mégsem
gomb, a felugró ablak jobb felső sarkában lévő "x" gomb).

<RefreshParentOnClose>true</RefreshParentOnClose> 

file:///fejlesztoi-kezikonyv-6-karbantarto-kepernyo
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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 MinorMenu 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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A szabályok (RuleValueType-ok) valójában egy-egy változó kifejezés kiértékelésére alkotott mini
algoritmusoknak tekinthetőek. Gyakorta egy vagy több létező objektum adataiból a megfelelő módon
számított értékekre van szükségünk, ezeket a számításokat a szabályok megadásával definiálhatjuk.

Gyakori, hogy például az aktuális felhasználó csoportjának függvényében kell egy-egy dolgot megjeleníteni,
vagy éppen elrejteni a rendszerben, esetleg a munkafolyamatok során kell ellenőrizni az adatok kitöltöttségét,
vagy éppen el kell döntenünk, hogy engedélyezett-e módosítani egy adatot, adathalmazt.

Ezeket a feladatokat egy-egy szabály definiálásával oldhatjuk meg. A szabályok leggyakrabban egy true vagy
false értékkel térnek vissza kiértékelésük során, de lehetőség van más adattípusú érték kiszámítására is az
alkalmazási helytől függően. Később részletesen tárgyaljuk a szabályok paraméterezését.

A szabályok feldolgozásának általános folyamata:

1: Adott szabály(ok) eredményének lekérése a szabály kiértékelőtől.
2,3: Szabály definíció lekérése
4,5: A definíció alapján a rendelkezésre álló adatok segítségével a szabály kiértékelése
6: Eredmény szolgáltatása a kiértékelést kérő feldolgozó-egységnek.

Elhelyezkedése a rendszerben
A szabályok mintegy átfogják a rendszer működését, külön definíciós állományuk így nem is létezik, a
felhasználás helyén kell őket definiálni. Elhelyezkedését kapcsolati ábra segítségével szemléltethetjük a
legjobban.
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Kapcsolatain túl a szabályokat csoportosíthatjuk felhasználási módjuk szerint is. A csoportokat az adott
felhasználáshoz tartozó node nevével adjuk meg. Ezek a következőek:

Visible: Láthatósági szabály. Kiértékelésével eldönthető, hogy a részegység látható vagy elrejtett
állapotba kerül-e. Visszatérési értéke kötelezően boolean típusú. true érték esetén az adott részegység
látható lesz.
Readonly: Olvashatósági szabály. Meghatározza, hogy az adott adat írható-e vagy csak olvasható.
Visszatérési értéke kötelezően boolean típusú. true érték esetén csak olvasható az adat.
Required: Kötelezőségi szabály. Segítségével beállítható, hogy az adatot kötelező-e kitölteni, vagy
kitöltése opcionális. Visszatérési értéke kötelezően boolean típusú. true érték esetén kötelezően
kitöltendő az adat.
WorkflowRequired: Folyamathoz kapcsolt kötelezőségi szabály. Működése megegyezik a Required
szabállyal, azzal a különbséggel, hogy kiértékelése az adott folyamat lépés készre állítása (azaz a Done
mező értékének true-ra állítása) előtt történik. Fontos megjegyezni, hogy ebben az esetben a
szerkesztő képernyőn szerepelnie kell a Task mezőnek is (akár láthatatlanná téve)!
DefaultValue: Alapértelmezett érték szabály. Visszatérési értéke az adat típusának megfelelő. A
folyamatok és üzleti objektumok létrehozásakor értékelődik ki. Ezzel kell beállítani a táblázat alapú
megjelenítők (és diagram) esetén a PSearch szűrőmező alapértelmezett értékét.
SessionValue: Beviteli mezőn található "fej" ikon (saját érték) kiértékeléséhez használt szabály. Ez a
szabály az adott munkamenetre vonatkozó alapértelmezett adatokat szolgáltathatja. Visszatérési értéke
hasonlóan a DefaultValue szabályhoz az adat típusának megfelelő.
ComputedValue: Számított mező kiértékeléséhez használt szabály. Visszatérési értéke az adat típusának
megfelelő. Kiértékelése akkor történik, mikor a kontroll értéke, amely a számítást triggereli változik. (Ha
a "B" mezőn van egy ComputedValue szabály, amely hivatkozik az "A" mező értékére, akkor az "A"
mező változásakor lefut a "B" mezőn definiált ComputedValue szabály.)
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ComputedValueList: Csak lenyíló lista esetén értelmezett szabály, amely lényegében a kiértékelt
szövegre cseréli a lenyíló lista értékkészletét leíró fájlban (ComboDefinition) levő SQL mondatban az
1=1 szöveget.
PlaceHolder: Az üres mezőbe írt helykitöltő szöveget lehet megadni vele.
ValidateRule: A beviteli mező adat tartalmának ellenőrzésére szolgáló szabály. Ennek a szabálynak
alapvetően csak Form típusú megjelenítők esetén van létjogosultsága. Ha a szabály visszatérési típusa
boolean, akkor a message attribútumban megadott üzenet jelenik meg akkor, ha invalid(false) az
érték. Ha a szabály visszatérési értéke string, akkor azt az üzenetet jeleníti meg az Effector, amit a
szabály visszaad. Ebben az esetben üres szöveg azt jelenti, hogy az érték valid.
Condition: Folyamatok esetében az egyik állapotból a másikba léptetésnél használható szabály, amely
segítségével az egyes lépések feltételhez köthetők. Illetve még Form-on használható fel, de ekkor egy
Question node fogja össze a "Message" szabállyal. Ebben az esetben a "Condition" mondja meg, hogy
az adott üzenet mikor jelenjen meg.
Tooltip: Egy üzenet megjelenítésére ad lehetőséget a rendszerben. Akkor aktiválódik, mikor a
felhasználó az egeret fölé viszi.
Warning: Egy üzenet megjelenítésére ad lehetőséget a rendszerben. Akkor aktiválódik, mikor a
felhasználó az egeret fölé viszi. Más az ikonja, mint a Tooltip-nek.

Példa: Alapértelmezett érték (DefaultValue) számításának módja:

<DefaultValue type="Constant" return="int" default="0">Szabály, vagy érték 
definíció</DefaultValue> 

Szabályok definiálása

A type attribútum meghatározza a kiértékelendő szabály típusát, értéke a következők egyike lehet:

- `Constant`: konstans szabály definiálása konkrét értékkel, vagy a 
hivatkozások segítségével. 
- `Simple`: Egyszerű feltételt tartalmazó szabály, a JavaScript motor 
értékeli ki. 
- `SQL`: Adatbázis szerveren lefutó szabály. 

A közös attribútumok a következőek:

A return attribútum a szabály kiértékelése után kapott eredmény típusát tartalmazza. A rendszer erre a
típusra próbálja meg konvertálni az eredményt. Értéke lehet:

int: egyszerű egész szám.
boolean: logikai érték (True/False).
string: Szöveg.
datetime: Dátum és Idő.
float: lebegőpontos szám.

A default attribútumban beállított értéket a rendszer arra használja, hogy ha a szabály kiértékelése
közben valamilyen hiba lép fel, akkor azt adja eredményül. Ha nincs kitöltve, akkor a visszatérési
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értékként megadott típus alapértelmezett értéket veszi fel.

Az isDecision attribútum speciálisan a WorkflowRequired szabályok által használt tulajdonság. Itt
megadható, hogy a folyamatlépés adott mezője döntési pontot definiál-e. Ezt az Effector Studio
használja fel arra, hogy az ebben a mezőben beállított értéktől függően hogyan haladjon tovább a
folyamat.

A message attribútum speciálisan a ValidateRule szabályok által használt tulajdonság. Itt megadható,
hogy milyen üzenet jelenjen meg, ha a kiszámított érték nem megfelelő (False) vagy a szabály olyan
eredményt hozott, amely nem konvertálható "boolean" értékké.

 <ValidateRule type="SQL" return="boolean" default="True" 
message="Ehhez a céghez ilyen nevű kontakt már létezik!"> 
 <![CDATA[  
  SELECT CASE WHEN 
   (SELECT COUNT(*) FROM People WITH (NOLOCK) WHERE 
Name =`[##Field.Name##]` AND CompanyID = `[##Field.CompanyID##]` AND Deleted 
= 0 AND PeopleID != `[##Field.PeopleID##]`) > 0 
    THEN `False` 
    ELSE `True` 
    END 
 ]]> 
 </ValidateRule> 

Használat
Szabályok definiálásához a típusnak megfelelő nodeot használhatjuk, ezek különböző értékeket vehetnek fel,
de felépítésük egységesen kezelt a rendszer egészében. Erre a szabály definícióra egységesen
RuleValueType-ként fogunk hivatkozni a dokumentációban és a tankönyvben egyaránt.

Egy szabálynak három kiértékelési módja van (type attribútum értékeiről van szó)

Constant: Egyszerűen kicseréli a szabályban a hivatkozásokat. Az ilyen típusú szabály kliens és szerver
oldalon is ki tud értékelődni. Példa:

<Visible type="Constant" return="boolean">false</Visible>
<DefaultValue type="Constant" return="boolean">[##Session.UserID##]
</DefaultValue>

Simple: A szabályban található hivatkozások lecserélése után azt átfuttatja a rendszer egy JavaScript
értelmezőn. Az értelmező által visszaadott értéket alakítja át a rendszer a megadott (return) típusra.
Lehetőség van két vagy több érték összehasonlítására ('[##Field.Mezo##]' != 200). Gyakori
paraméterezési hiba szokott lenni, hogy az egyszerű értékkicseréléses szabályokat is Simple-nek állítják
be, ami nem jó. Például az egyszerűen leírt: <Visible type="Simple"
return="boolean">'[##Field.Mezo##]'</Visible> helytelen. Ebben az esetben használjuk inkább
a <Visible type="Constant" return="boolean">[##Field.Mezo##]</Visible> kifejezést. A
<Visible type="Simple" return="boolean">false</Visible> szabály szintén helytelen. Helyette
inkább a <Visible type="Constant" return="boolean">false</Visible> kifejezést használjuk.
Az ilyen típusú szabály kliens és szerver oldalon is ki tud értékelődni. Példa:
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<Required type="Simple" return="boolean"
default="false">'[##Field.Description##]' == '' || '[##Field.Description##]'
== '0'</Required>
<ValidateRule type="Simple" return="boolean" default="false" message="1 és 10
közötti érték a helyes!"><![CDATA['[##Field.Osztalyzat##]' > 0 &&
'[##Field.Osztalyzat##]' < 11 ]]></ValidateRule>

SQL: A legtágabb lehetőségekkel az SQL típusú szabály definíciók rendelkeznek, gyakorlatilag minden
SQL-ben és a rendszer által biztosított hivatkozásokkal elérhető logika megvalósítható. Szabadon
használhatóak az SQL-es utasítások, akár tárolt eljárások vagy függvények segítségével is. Az itt
kialakított lekérdezések az adatbázist tartalmazó SQL szerveren érékelődnek ki. Példa:

<DefaultValue type="SQL" return="datetime">SELECT GETDATE()</DefaultValue>
<ValidateRule type="SQL" return="boolean" default="" message="Nem lehet a
felelős egy csoport!">SELECT CASE when IsGroup=1 and
'[##Field.Done##]'='True' THEN 'false' ELSE 'true' END FROM People WHERE
PeopleID ='[##Field.Felelos##]'</ValidateRule>

Használható hivatkozások

A hivatkozásokat [##<csoport>.<mező>##] formátumban 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.
CompanyID (Integer) - A felhasználóhoz rendelt cég egyedi azonosítója.
CompanyName (String)- A felhasználóhoz rendelt cég neve.
HostName (String) - A bejelentkezéshez használt számítógép DNS neve.
ComputerName (String) - A bejelentkezéshez használt számítógép neve.
Language (String) - Az aktív locale azonosítója.
LongSessionID (Integer) - A felhasználó LongSession azonosítója.
IsDeveloper (Boolean) - Rendelkezik-e a felhasználó fejlesztői 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.
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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.
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Az első megjelenítő mellyel foglalkozunk a táblázatos megjelenítő, azaz a DisplayDefinition és a hozzá
tartozó altípusok. Mint azt korábban már említettük a rendszerben több táblázatra alapuló megjelenítő
objektum is rendelkezésünkre áll. Ezek valamennyien egy DisplayDefinition-ből származnak, így a lényegi
különbséget a beállított HTML kód részlet jelenti. Később részletesen áttekintjük, miről is van szó.

A táblázatos megjelenítők önmagukban csak felület leíróként szolgálnak, ezért kapcsolódik egy adat definíciós
fájl is mindegyik DataDefinition-höz. Ezt a fájlt DataDefinition-nek hívjuk. A DataDefinition-ök az
adatforrást határozzák meg a különböző megjelenítők számára. Mind az adat definíció, mind a megjelenítő
definíciója újra felhasználható.

##Elhelyezkedése a rendszerben

Fizikai helye az XML csomag DisplayDefinition könyvtárában van. A fájlok elnevezésére itt is van megkötés. A
fájl nevének a DisplayDefinition{0}.xml mintára kell illeszkednie, ahol a {0} paraméter a
DisplayDefinition egyedi azonosítója. A táblázatok mint megjelenítők mindig egy-egy
komponensbe/komponens fülbe ágyazva jelennek meg.

A fentieknek megfelelően mindenhol, ahol megjelenítők szerepelhetnek, szerepelhet DisplayDefinition is.
Kapcsolata - a beágyazás miatt - a komponensre szorítkozik.

##Altípusai

Mint azt fent említettük, a DisplayDefinition mint megjelenítő többféleképp is megjelenhet a rendszerben. Az
alábbi altípusokat mind egy-egy leíróban állíthatjuk be. Ezek az altípusok a következők lehetnek:

Table: Táblázatos megjelenítő, szűrőkkel és exporttal, valamint összegző sor megjelenítésére csak ebben
az altípusban van lehetőség.
TransposedTable: Elforgatott táblázatos megjelenítő
Card: Az adatok soronként egy kártyán jelennek meg, amelyek mérete alapértelmezés szerint kötött és
azonos. Az Effector ezeket a kártyákat amíg kifér vízszintesen egymás mellé helyezi, ha már nem fér el,
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új sort kezd. A kártyákat lehet csoportosítani is.
CardMatrix: Az adatok mátrix szerű megjelenítéséhez használt nézet.
Tree: Fa szerkezet megjelenítésére használható. Legtöbbször folyamatok állapotának kirajzolására
használt altípus.
Calendar: Naptár megjelenítő, mely a megszokott feladatnaptárak napi nézetéhez hasonlít, szűrők
segítségével beállítható, hogy hány nap látszódjon.
SectionList: A CardViewhoz hasonló megjelenítő, ebben az adatok kizárólag a rendezésnek megfelelő
sorrendben jelenhetnek meg. Az egyes adatsorok megjelenítése egymás alatt, térköz nélkül,
folytonosan történik. Kiválóan alkalmas az adatokból HTML-like oldal generálására.

Az altípust a ViewType illetve AlternateViewType beállításokban lehet megadni. Az elsődleges megjelenítést
a ViewType adja meg. Bizonyos altipsukohoz AlternateViewType adható meg. Ebben az esetben a felületen
megjelenik egy ikon, amely megnyomására lehet a két altípus között választani.

##Elérhető funkciók

Táblázatos nézet beállítása
Rekordok egyedi azonosítójának beállítása
Látható/kezelhető oszlopok meghatározása
Eszköztár láthatóságának beállítása
Eszköztáron található funkciók láthatóságának beállítása
Szűrők és akció gombok definiálása
Dinamikus táblázat használata
Altípusok és típus függő funkciók beállítása
Link-elt objektumok beállítása
Inplace editing felparaméterezése

Példa:

<DisplayDefinition xmlns="http://effector.hu/schema/ns/displaydefinition"> 
 <Caption>Emberek</Caption> 
 <DataDefinition>DataDefinitionPeoples</DataDefinition> 
 <OrderBy>Name</OrderBy> 
 <UniqueIDColumn>PeopleID</UniqueIDColumn> 
 <UniqueBusinessObject>BusinessObjectPeople</UniqueBusinessObject> 
 <OutFilterColumn>PeopleID</OutFilterColumn> 
 <ViewType>Table</ViewType> 
 <ToolbarOptions> 
  
<IsCardGroupLayoutChangeEnabled>false</IsCardGroupLayoutChangeEnabled> 
 </ToolbarOptions> 
 <TableViewOptions /> 
 <Columns> 
  <Column name="PeopleID"> 
   <Visible type="Constant" return="boolean" 
default="false">false</Visible> 
  </Column> 
  <Column name="CompanyID"> 
   <Visible type="Constant" return="boolean" 
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default="false">false</Visible> 
  </Column> 
  <Column name="Title"> 
   <Caption>Megsz.</Caption> 
   <Visible type="Constant" return="boolean" 
default="false">false</Visible> 
  </Column> 
  <Column name="Name"> 
   <Caption>Név</Caption> 
  </Column> 
  <Column name="CompanyName"> 
   <Caption>Cég neve</Caption> 
  </Column> 
  <Column name="Jobtitle"> 
   <Caption>Beosztás</Caption> 
  </Column> 
  <Column name="Fax"> 
   <Caption>Fax</Caption> 
  </Column> 
  <Column name="Phone"> 
   <Caption>Tel.</Caption> 
  </Column> 
  <Column name="Mobile"> 
   <Caption>Mobil</Caption> 
  </Column> 
  <Column name="Email"> 
   <Caption>E-Mail</Caption> 
  </Column> 
  <Column name="City"> 
   <Caption>Város</Caption> 
  </Column> 
  <Column name="Zip"> 
   <Caption>Irsz.</Caption> 
  </Column> 
  <Column name="Street"> 
   <Caption>Cím</Caption> 
  </Column> 
  <Column name="IsGroup"> 
   <Caption>Csoport?</Caption> 
  </Column> 
  <Column name="ReportsTo"> 
   <Visible type="Constant" return="boolean" 
default="false">false</Visible> 
  </Column> 
  <Column name="ReportsToName"> 
   <Caption>Felettes</Caption> 
  </Column> 
  <Column name="CreatedbyID"> 
   <Visible type="Constant" return="boolean" 
default="false">false</Visible> 
  </Column> 



{ 10 } Fejlesztői kézikönyv 6.2 - Táblázatok és Kontroll Panel Kontrollok.md 6/30/2019

4 / 38

  <Column name="CreatedBy"> 
   <Caption>Létrehozó</Caption> 
  </Column> 
  <Column name="IsResource"> 
   <Visible type="Constant" return="boolean" 
default="false">false</Visible> 
  </Column> 
  <Column name="Active"> 
   <Visible type="Constant" return="boolean" 
default="false">false</Visible> 
  </Column> 
  <Column name="PrivateContact"> 
   <Visible type="Constant" return="boolean" 
default="false">false</Visible> 
  </Column> 
  <Column name="Department"> 
   <Visible type="Constant" return="boolean" 
default="false">false</Visible> 
  </Column> 
 </Columns> 
 <ControlPanel> 
  <ManualSearchTriggering>true</ManualSearchTriggering> 
  <Controls> 
   <Control> 
    <!-- <DefaultValue type="Constant" return="string" 
default="">[##Session.CompanyName##]</DefaultValue> --> 
    <Name>CompanyText</Name> 
    <Type>TextSearch</Type> 
    <Caption>Cég neve</Caption> 
    
<ConnectedColumnDefinition>c.Name</ConnectedColumnDefinition> 
    <Operator>like%</Operator> 
    <SessionValue type="Constant" return="string" 
default="">[##Session.CompanyName##]</SessionValue> 
   </Control> 
   <Control> 
    <Name>PeopleText</Name> 
    <Type>TextSearch</Type> 
    <Caption>Név</Caption> 
    
<ConnectedColumnDefinition>pe.Name</ConnectedColumnDefinition> 
    <Operator>%like%</Operator> 
   </Control> 
   <Control> 
    <Name>NewPeople</Name> 
    <Type>NewObjectButton</Type> 
    <Caption>Új</Caption> 
    
<ReferencedMinorMenu>MMExample</ReferencedMinorMenu> 
    <Screen>ScreenPeople</Screen> 
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<BusinessObject>BusinessObjectPeople</BusinessObject> 
   </Control> 
  </Controls> 
 </ControlPanel> 
 <Links> 
  <Link> 
   <ColumnName>CompanyName</ColumnName> 
   <Screen>ScreenCompany</Screen> 
   <ReferencedMinorMenu>MMExample</ReferencedMinorMenu> 
  </Link> 
  <Link> 
   <ColumnName>Name</ColumnName> 
   <Screen>ScreenPeople</Screen> 
   <ReferencedMinorMenu>MMExample</ReferencedMinorMenu> 
  </Link> 
 </Links> 
</DisplayDefinition> 

Nem altipushoz tartozó beállítások

A gyökér elemben található egyszerű nodeok segítségével a következőket lehet beállítani:

A táblázatos megjelenítő címkéje, jelenleg nincs használva a felületen, az Effector Studio-ban a fájlnév
helyett ez a szöveg jelenik meg (általában), kitöltése nem kötelező. Példa:
<Caption>Felhasználók</Caption>

A DataDefinition nodeban kell beállítani a táblázat adatforrását. A referenciát a DataDefinition
azonosítójával kell létrehozni: <DataDefinition>DataDefinitionBaseUsers</DataDefinition>

Az Effector új elem rögzítése után úgy tudja megtalálni és kijelölni a létrehozott sort, ha megadjuk az új
elem felvételéhez használt üzleti objektumot (BusinessObject) és annak az oszlopnak a nevét amely
tartalmazza az objektum azonosítóját (id érték). Definícióját így adhatjuk meg:

BusinessObjectPeople PeopleID

Az OrderBy node az adatok kezdeti rendezéséért felel, értéke egy oszlop azonosítóját (az oszlop
definíció name attribútuma) tartalmazza. A rendezés irányát is megadhatjuk itt, a direction attribútum
beállításával. A direction két értéket vehet fel: Asc és Desc. Működésük megfelel az adatbázis
kezelőknél alkalmazott rendezésnek.

A komponensek közötti kommunikáció megköveteli az OutFilterColumn node beállítását. Értéke a
kommunikációban elsődlegesen résztvevő oszlop azonosítóját tartalmazza. A megjelenítőben egy sorra
(egyes altípusok esetén a rekordot reprezentáló elemre) kattintva aktivizálódik a kommunikáció és az itt
meghatározott mező értéke kerül át az összekapcsolt komponensekhez, mint bemenő szűrő paraméter.
A komponensek ezt értelmezik, és szükség esetén reagálnak rá.

Az Automatikus frissítést az AutoRefreshInterval nodeban beállított értékkel szabályozhatjuk. Értéke
percben értendő, a node hiánya, vagy nullára állítása esetén az automatikus frissítés funkció le lesz
tiltva.
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A táblázatos megjelenítők támogatják a lapozást is, ennek beállítására a PageSize és az
AlternatePageSize node-ok szolgálnak. A PageSize node-dal állíthatjuk be a lapméretet, vagyis
hogy hány sort töltsön le az Effector egy odalra. Alapértelmezett értéke 100. Ha az értéke -1, akkor
minden sort betölt az Effector, ugyanakkor ez a beállítás nem javasolt. Az AlternatePageSize
beállítással lehet megadni, hogy a rekord számlálóra kattintva mekkora legyen a lapméret. Ha értéke -1,
akkor minden sort betölt, ha értéke 0, akkor ki van kapcsolva a funkció. Az AlternatePageSize
alapértelmezett értéke 0, vagyis a számlálóra kattintva nem történik semmi.

A IsToolbarVisible beállítással adhatjuk meg az eszköztár láthatóságát. Opcionális logikai kapcsoló,
alapértelmezett értéke: true.

A rekordok egyedi azonosítójának beállítása

A RowIdentificationMethod segítségével megadhatjuk, hogy a kiválasztott rekordot mi alapján szeretnénk
azonosítani. Két lehetséges értéke lehet:

GeneratedGUID: ekkor a rendszer minden sort egyedileg generált azonosító alapján azonosítja be.
előny: egy sor biztosan kijelölhető hátrány: új rögzítés / refresh után mindenképpen az első sort fogja
kijelölni.

UniqueIDColumnOrOutFilterColumn: a sor azonosítására a UniqueIDColumn node értékét veszi
alapul, illetve az OutFilterColumn-ban megadott oszlopot veszi figyelembe a kijelöléskor előny:
megjegyzi melyik sor volt kijelölve, illetve új felvitel után kiválasztja a sort (ha benne van a lekért
oldalban) hátrány: egy azonosító több sort is jelenthet (paraméterezéstől függően jelöli ki helyesen a
sorokat).

###Eszköztáron található funkciók láthatóságának beállítása

A ToolbarOptions node fogja össze az eszköztár funkcióit ki/be kapcsoló beállításokat. Egyes eszköztár
elemek csak bizonyos altípusok esetén jelennek meg. Altalánosságban elmondható, hogy ezek a beállítások
true / false értéket vehetnek fel, alapértelmezett érték true. A lehetséges beállítások:

IsCardGroupLayoutChangeEnabled: Card megjelenítő esetén, a csoportosítás módját szabályozó
gomb ki-/bekapcsolása
IsSelectionTypeTogglerVisible: többszörös kijelölés ki/be kapcsolása
IsCardGroupLayoutChangeEnabled: Card megjelenítő esetében ezzel a beállítással lehet szabályozni,
hogy a felületen megjelenik vagy sem a csoportosítás orientációját módosító gomb.
IsRowNumberTogglerVisible: Table megjelenítő esetén a sorok sorszámozásának megjelenítését
ki/be kapcsoló gomb elérhetőségét szabályozza.
IsOpenAllColumnsButtonVisible: Table megjelenítő esetén az oszlopok kinyitása gomb
láthatóságának ki/be kapcsolása
IsToolsTogglerVisible: Table megjelenítő esetén az eszközök oszlop megjelenítését módosító
gomb látható vagy sem.
IsGroupingEnabled: A csoportosítási szempont kiválasztó lenyíló lista látható-e az eszköztáron
TrashCanActionControl: Ezzel a beállítással kell megadni, hogy az eszköztáron megjelenő kuka
ikonra kattintás melyik ControlPanel-en található Control (ami jellemzően DeleteObjectButton típusú)
megnyomását váltja ki.
DefaultSelectionType: Alapértelmezett sorkijelölés (vagy kártya) módot ezzel a beállítással lehet
megadni. Értékei: Single, Multiple. Alapértelmezett érték: Single.
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###Table altípushoz tartozó beállítások

A Table altípushoz tartozó beállításokat a TableViewOptions node fogja össze.

Az egyszerű szűrő elrejtésére vagy megjelenítésére a IsSimpleFilterEnabled node használható
értéke egy egyszerű boolean True vagy False. A node hiánya esetén az egyszerű szűrők megjelennek.
Az IsRowNumberVisible beállítással lehet megadni, hogy megjelenjen a sorok sorszámát megjelenítő
oszlop. Értéke lehet true vagy false. Alapértelemezett értéke: false.
Az IsMultilineRowsEnabled beállítással lehet bekapcsolni, hogy a sorok magassága különböző
legyen 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 sormagasság számítást az oszlopok definiálásakor kell megadni a
IsMultiline beállítással, a rendszer ezen oszlopok értékeit figyeli a sormagasság számítás során.
A HeaderHeight beállítással lehet megadni pixelben a fejléc magasságát. Például a két soros fejléchez
48-at kell adni értékül.
A GroupBy beállítással lehet megadni, hogy a táblázat sorai alapértelmezetten melyik oszlop szerint
legyen csoportosítva. A direction attribútumban lehet magadni a csoportosítás irányát, értéke lehet
Asc, Desc.
A IsPinningEnabled beállítással lehet szabályozni, hogy az oszlopok rögzítését lehetővé tevő lenyíló
lista megjelenik vagy sem. Értéke lehet true vagy false. Az alapértelmezett érték: true vagyis
megjelenik a lenyíló lista.
A IsEditToolVisible beállítással lehet megadni, hogy az eszközöket tartalmazó oszlopban
megjelenjen vagy sem a ceruza ikon. 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 defíniálva.

Példák:

`<IsEditToolVisible>true</IsEditToolVisible>` 

vagy <IsEditToolVisible columnName="PeopleName">true</IsEditToolVisible>

Az 'IsCardPreviewToolVisible' beállítással lehet megadni. hogy az eszközöket tartalmazó oszlopban
jelenjen meg a kártyát megjelenítő "gomb" vagy sem. Csak akkor jelenik, meg, ha van Card ViewType
vagy AlternateViewType definiálva.
Az IsDeleteToolVisible beállítással lehet megadni. hogy az eszközöket tartalmazó oszlopban
jelenjen a törlést lehetővé tevő gomb meg vagy sem. Az actionControl attribútummal kell megadni
annak a nyomógombnak a nevét, amely a törlés funkciót elvégzi (CotrolPanel-en definiált
DeleteObjectButton-ról van szó).
A megjelenítő képes a táblázatban megjelenő oszlopkat csoportosítani. Ilyenkor az oszlop címkék felett
megjelenik még egy fejléc sor, amelyben az oszlop csoportok vannak felsorolva. Az oszlop csoportokat
a ColumnGroups node-al lehet definiálni.

Példa:
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<ColumnGroups excludedColumnsGroupCaption=""> 
 <ColumnGroup name="cim_elotti"> 
  <Caption /> 
 </ColumnGroup> 
 <ColumnGroup name="cim"> 
  <Caption>Cím</Caption> 
 </ColumnGroup> 
</ColumnGroups> 

A példában létrehozunk egy felirat nélküli csoportot, amelyiket majd egy csoport követ, amelynek a felirata
Cím lesz, és utána megjelenik a többi oszlop szintén felirat nélkül (excludedColumnsGroupCaption
attribútum).

Az oszlop definiálásakor kell megadni, hogy az adott oszlop melyik csopotba tartozik.

A megjelenítő képes a táblázatban összegző sort (csoportosítás esetén csoportonként) is megjeleníteni.
Az összegző sor definiálása a Summaries node-al összefogott beállításokon keresztül történik. Egy
oszlopra egy beállítás adható meg. Egy beállítást a Summary node-al kell megadni. Ennek a node-nak

a type attribútumával kell megadni az aggregálás típusát, 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.

a column attribútummal kell megadni, hogy melyik oszlopra szeretnénk alkalmazni az
aggregálást

Példa:

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

A ColumnCaptions node fogja össze a dinamikus oszlop címke kigyűjtő funkció paramétereit.
Dinamikus táblázat esetén az oszlopok fejléce alapértelmezés szerint az, amit a DataDefinition-ben
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. Ha sourceType értéke Database akkor a Database node által
összefogott beállításokat veszi figyelembe a rendszer, míg a másik esetben a FixedValues node alá
tartozó beállításokat dolgozza fel a rendszer.
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Példa Database-re:

<ColumnCaptions sourceType="Database"> 
 <Database> 
  <SelectionString> 
   SELECT Name, Caption FROM orn_ColumnCaptions WHERE 
DisplayDefinition = 'DisplayDefinitionDinamicReport' 
  </SelectionString> 
 </Database> 
</ColumnCaptions> 

Példa XML-re:

<ColumnCaptions sourceType="XML"> 
 <FixedValues> 
  <Caption columnName='R001'>Rendelkezésre álló tételek (név)
</Caption> 
  <Caption columnName='R002'>Rendelkezésre álló tételek (ár)
</Caption> 
  <Caption columnName='STS6'>Megjegyzés</Caption> 
 </FixedValues> 
</ColumnCaptions> 

###Látható/kezelhető oszlopok meghatározása

A táblázatban látható oszlopok beállítását és definiálását a Columns kollekción keresztül érhetjük el a Column
node-ok segítségével. Az itt felsorolt oszlopok lesznek definiálva a táblázatban.

<Column name="PeopleName"> 
 <Caption>Felhasználó</Caption> 
 <Visible type="Constant" return="string" default="false">true</Visible> 
</Column> 

Minden oszlopnak rendelkeznie kell egy egyedi azonosítóval, amit a Column name attribútuma
tartalmaz. Ez az azonosító egyben a DataDefinition-ben szereplő oszlop neve is.

Az egyes oszlopokhoz, azok adatainak megjelenítéséhez formázás is beállítható. A formázás a Format
node segítségével állítható be. Például: ezres csoportosítás # ### vagy # ###,00

Az oszlop fejlécében megjelenő feliratot a Caption node megadásával állíthatjuk be. Hiánya esetén a
Column node name attribútuma fog megjelenni (illetve a ColumnCaptions beállításban megadott érték).

A InplaceEditControl/Type node további lehetőséget biztosít az oszlopban megjelenő értékek
alakítására. Értéke lehet: Date, DateTime, TextBox és ComboBox. Erről bővebben az inplace editing
szakaszban lesz szó.
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Width node segítségével az oszlopok szélessége állítható. Értékét pixelben kell megadni.

IsMultiline node beállításával lehetőség van több soros adat megjelenítésére is.

A DisallowGrouping beállítással 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.

A DisallowSorting beállítással 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.

A IsPinned lehet megadni, hogy az adott oszlop balra legyen rögzítve. Alapértelemezett érték: false.

A cellában megjelenő adat formázását a Format beállítással lehet megadni. 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.

A HeaderCssClass beállítással lehet az oszlophoz tartozó fejlécet formázni, értéke a formázását leíró
CSS osztály neve. Opcionális beállítás. A CSS osztályokat a delivery/gfx/style.css fájlban kell definiálni.

Lehetőség van az oszlop celláira formázást alkalmazni. A CellCssClassColumn 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.

A ColumnGroupName beállításban lehet megadni, hogy az oszlop amely oszlop csoport alá fog tartozni.

Az oszlopra alkalmazható szabályok a következők:

Visible: Láthatósági szabály
Readonly: Olvashatósági szabály. Jelenleg csak a táblázat altípussal működik együtt. Azt szabályozza,
hogy a táblázatban arra az oszlopra a szerkesztés engedélyezett-e, vagy sem.

###Inplace editing - Szerkesztés
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A táblázatos nézetben lehetőség van cellák értékének szerkesztésére. A funkció engedélyezéséhez az
InplaceEditControl node-ot kell definiálni. Ennek a node-nak a Type node-ja tartalmazza azt, hogy milyen
beviteli mezővel lehet szerkeszteni az adott oszlop tartalmát. Jelenleg a TextBox, Date, DateTime és
ComboBox típusok vannak támogatva. Ilyenkor a Column node-on belül egy ReadOnly RuleValueType-nak is
szerepelni kell, aminek a kiértékelés utáni false értéke esetén lesz szerkeszthető az oszlop mezőinek a
tartalma.

A szerkesztés folyamata a következő: A rendszer a DisplayDefinition oszlop neve alapján kikeresi a definíciót a
DataDefinition-ben. A mentéshez pedig az IdColumn nodeban megadott oszlopot veszi alapul.

Lent egy komplex példát láthatunk a számlázandó oszlop szerkesztéséről:

DisplayDefinition:

<Column name="Name"> 
 <Caption>Ügylet</Caption> 
 <DisallowGrouping>true</DisallowGrouping> 
 <Readonly type="Constant" return="boolean" 
default="true">false</Readonly> 
 <InplaceEditControl> 
  <Type>TextBox</Type> 
  <FieldProperties maxLength="300" /> 
 </InplaceEditControl> 
</Column> 

DataDefinition:

<Column name="ProjectID"> 
 <Definition>p.ProjectID</Definition> 
 <OutFilter> 
  <Alias>Project_ID</Alias> 
  <Type>Out</Type> 
 </OutFilter> 
 <BusinessObject>BusinessObjectProject</BusinessObject> 
 <IdColumn>ProjectID</IdColumn> 
</Column> 
<Column name="Name"> 
 <Definition>p.Name</Definition> 
 <BusinessObject>BusinessObjectProject</BusinessObject> 
 <IdColumn>ProjectID</IdColumn> 
</Column> 

A felhasználó számára a "Ügylet" oszlopra kattintva megjelenik egy szövegbeviteli mező, ami maximum 300
karakter hosszú szöveget fogad el. A mentés pedig a BusinessObjectProject-el történik, az üzleti objektum
azonosítója az adatbázisban a ProjectID oszlopban található a konfiguráció alapján (Ezt a Name oszlop
IdColumn node-ja tartalmazza). Ez alapján a ProjectID-hoz tartozó "Name" mezőt fogja frissíteni a rendszer.
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A helyes működés érdekében a BusinessObject-et minden oszlopban be kell állítani, amit szerkeszthetővé
szeretnénk tenni. Az alias-olt, és számított oszlopok nem menthetőek.

Megjegyzés!: Ha a Readonlyszabály értéke True akkor nem szerkeszthető a mező és a szerkesztést végző
kontrol nem jelenik meg.

A különböző kontrollok paraméterezése

TextBox paraméterezése:
Többsoros beviteli mező megjelenítése a IsMultiline node segítségével lehetséges,
megadható a Height node segítségével a megjelenítő magassága.
A FieldProperties node a beviteli mező által elfogadható értékeket szabályozza. A type
attribútumban a típust adhatjuk meg. Jelenlegi értékkészlete a következő: System.String,
System.Int16, System.Int32, System.Int64, System.Byte, System.Double lehet az értéke. A maximális
hosszúságot (maxLength) és a null érték elfogadását (allowDBNull) szabályozó attribútumok
csak System.String esetén vannak értelmezve.
A Mask segítségével maszkolhatjuk az adatot. Például: 99999999-9-99.

Példa:

<Column name="kocsi1"> 
 <Caption>1. kocsi</Caption> 
 <DisallowGrouping>true</DisallowGrouping> 
 <Format>ThousandGrouped</Format> 
 <Readonly type="Constant" return="boolean" default="true">false</Readonly> 
 <InplaceEditControl> 
  <Type>TextBox</Type> 
  <FieldProperties type="System.String" maxLength="300" 
allowDBNull="false" /> 
 </InplaceEditControl> 
 </Column> 

ComboBox paraméterezése:

Példa:

<Column name="helyettesitendo_jarmuid"> 
 <Visible type="Constant" return="boolean" default="false">false</Visible> 
</Column> 
<Column name="helyettesitendo"> 
 <Caption>Tervezett típus</Caption> 
 <InplaceEditControl> 
  <Type>ComboBox</Type> 
  <KeyColumn>helyettesitendo_jarmuid</KeyColumn> 
  <ComboDefinition>ComboJarmuTipusok</ComboDefinition> 
 </InplaceEditControl> 
 <Readonly type="Constant" return="boolean" 
default="false">false</Readonly>  
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 <Width>200</Width> 
</Column> 

A korábban definiáltaktól kissé eltérő módon működik. Itt a felhasználó arra az oszlopra kattint, ami az értéket
szövegesen mutatja, de a KeyColumn node-ban megadott oszlopba fogja menteni a kiválasztott elem
azonosítóját, a BusinessObject és az id értéke itt is kiszámolódik, de ebben az esetben a KeyColumn-ban
megadott oszlop lesz az érték helye.

###Dinamikus táblázat használata

Dinamikus táblázatról akkor beszélhetünk, ha a /DisplayDefinition/IsDynamic node értéke true. Ebben
az esetben a rendszer a DataDefinition-ból nyeri ki az összes rendelkezésre álló adatot, és az ott használt
oszlop definíciókat felhasználva építi fel a megjelenítőt.

Bármilyen lekérdezés esetén használható, jelentősége abban rejlik, hogy dinamikus adatforrás esetén a
rendszer automatikusan adaptálódik a beérkező rekordokhoz, így az oszlopok számossága is az adatforrás
függvényében változhat.

Tipikus felhasználása például a naptári napok dinamikus megjelenítése egy táblázatban. Ekkor az adatbázisból
egy transzponált adathalmazt kérdezünk le, ebben az esetben az egyes napok lesznek az oszlopok. Így
szűréstől is függővé tehetjük a megjelenítést.

A DisplayDefinition xml fájlban ekkor is lehet definiálni oszlopokat, ilyenkor - ha a DataDefinition -
visszaadja az adott nevű oszlopt a rendszer kiolvassa a többi oszlophoz rendelhető beállítást (Caption, Visible,
formázások).

A pivot lekérdezések esetén az oszlopok neve általában egy id. Ilyenkor ColumnCaptions node-ban meg
lehet adni az egyes azonosítókhoz tartozó értékeket. A ColumnCaptions node-nak lehet egy sourceType
nevű attribútuma a következő értékekkel Database, XML.

Database: Ez az alapértelmezett, ilyenkor a ColumnCaptions/Database/SelectionString node-ban
egy SQL mondatot kell megadni, amely visszaadja az egyes azonosítókhoz az oszlop címkét. Az SQL
mondat "Name" és "Caption" oszlopokkal kell, hogy visszatérjen.
XML: Ebben az esetben a ColumnCaptions/FixedValues node egy Caption node-okból álló kollekció.
A ColumnCaptions kollekcióban megjelenített Caption node-ok columnName attribútuma tartalmazza
az azonosítót (oszlop nevet) a node értéke pedig a megjeleníteni kívánt feliratot.

###Szűrők és akció gombok definiálása

A rendszerben ControlPanel Control-nak nevezzük azokat a beviteli mezőket és gombokat, amelyek a
táblázatos megjelenítő felett kaptak helyet, és az adott táblázat adatait szűrik, vagy azon végeznek
műveleteket.

ControlPanel Control-ok

Definíciójukra a DisplayDefinition/ControlPanel/Controls listában van lehetőségünk. Működésükre
azonban hatással vannak a következő magasabb szinten beállítható értékek is:

DisplayDefinition/ControlPanel/ManualSearchTriggering: Ezzel be lehet állítani, hogy a
táblázathoz tartozó szűrőmezők milyen esemény hatására indítsák el az adatlekérést a szervertől. A
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node true értéke esetén a felületen megjelenő 'szűrés' gombot kell megnyomni a beállított szűrések
alkalmazásához. Ebben az esetben a szűrés érvényre juttatása manuálisan történik, vagyis nem minden
egyes szűrő változtatásakor történik meg az adatlekérés.

<ManualSearchTriggering>true</ManualSearchTriggering>

A vezérlő (ControlPanel Control) beállításhoz felhasználható node-ok:

Name: A vezérlő egyedi azonosítója. Nem lehet egy DisplayDefinition-ön belül kettő azonos.

Type: ControlPanel Control vezérlő típusát határozza meg. A későbbiekben részletesen foglalkozunk
ezen típusok beállításával. Lehetséges értékei:

ActionButton: Egy nyomógombot reprezentál, amely különböző funkciókkal rendelkezhet.
Például:egy külső modul egy funkciójának meghívása, dokumentum generálása, tömeges
adatmódosítás, stb...
TextSearch: Egysoros szövegszerkesztő vezérlő a szöveges kereséshez.
ComboSearch: Adott értéklistából történő szűrést valósít meg egy ComboBox vezérlővel.
BoolSearch: Bool típusú adatoszlopra tudunk vele szűrni. Három állapotú jelölőnégyzet
vezérlővel.
DateSearch: Dátum szűrést tesz lehetővé, dátum-kiválasztó vezérlővel.
DateRange: Dátum intervallumszűrést valósít meg.
TagCloud: Címkefelhő szűrés.
QuerySearch: ComboBox-hoz hasonló szűrő, ám ilyenkor egy választó ablak ugrik fel
(táblázatból lehet értéket választani)
NewObjectButton: Egy nyomógombot reprezentál, amellyel új elem rögzítését lehet elvégezni.
Ilyenkor a Screen beállításban megadott képernyőt hozza fel az Effector (és az form azon a
képernyőn új sort rögzít az adatbázisban)
DeleteObjectButton: Egy nyomógombot reprezentál, amellyel egy elem törlését lehet
elvégezni. Ilyenkor a BusinessObject beállítás kötelező, a törlést az ott megadot BusinessObject
fogja elvégezni.
SimpleLinkButton: Egy nyomógombot reprezentál, amely a Screen beállításban megadott
képernyőt nyitja fel.

ConnectedColumnDefinition: A szűrőhöz kapcsolt oszlop. Itt egy érvényes SQL kifejezést/vagy SQL
oszlopot kell megadni, amely a DataDefinition SQL mondatára alapszik, abba illeszkedik. Esetenként
a tábla minősítés használata is elkerülhetetlen. például:
<ConnectedColumnDefinition>pep.PeopleID</ConnectedColumnDefinition>

Operator: A szűréshez használható SQL operátor. Az operátorok felhasználása nem minden PSearch
esetében lehetséges, például dátum intervallum esetén nem használható a like operátor... Felhasználási
módjuk megegyezik az SQL szerverben tipikusan használható where operátorokéval. A lehetséges
értékei:

%like%, like%, %like
=, <, >, <=, >=, <>
in: ilyenkor a Query node megadására is szükség van, mely a kifejezés jobb oldalán szereplő
eredményhalmazt fogja előállítani.
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between: dátumintervallumok (DateRange) esetében használható, a {0} helyére a kezdő, a {1}
helyére a vég dátum kerül bele. pl.: <ConnectedColumnDefinition>(f.Hatarido BETWEEN
'{0}' AND '{1} 23:59:59.999')</ConnectedColumnDefinition>

Caption: A szűrő feletti felirat, vagy a nyomógomb felirata.

Query: 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. Tehát a szűrés során előállított SQL kifejezés WHERE része a következő résszel fog
kibővülni: ConnectedColumnDefinition in (Query tartalma). Ha Query értéke tartalmazza a #param#
karakterláncot, akkor annak helyére lesz beillesztve a ControlPanel Control értéke. Ez tipikusan a
Query nodeban elhelyezkedő select utasítás szűrésére használható fel.

Width: A kontroll szélességét szabályozza (pixelben értelmezett).

DisplayOverColumn: 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.

A beállításhoz felhasználható szabályok:

Visible: Láthatósági szabály
Readonly: Olvashatósági szabály, a szerkeszthetőséget szabályozza.
Required: A szűrőmezőt kötelező kitölteni. (nem minden szűrőmező esetén értelmezett beállítás)
DefaultValue: Alapértelmezett érték szabály, a szűrőben levő alapértelmezett értéket lehet vele
beállítani (nem minden szűrőmező esetén értelmezett beállítás)
SessionValue: Beviteli mezkőn található "házikó" ikon kiértékeléséhez használható szabály. Ha a
kontrollhoz nincs beállítva SessionValue szabály, akkor meg sem jelenik az ikon. (nem minden
szűrőmező esetén értelmezett beállítás)
ComputedValue: Számított mező kiértékeléséhez használt szabály. Ezzel a beállítással a filter-ből érkező
érték alapján lehet dinamikusan kiszámolni egy szűrő értékét. (nem minden szűrőmező esetén
értelmezett beállítás)
Tooltip: Ezzel a beállítással lehet magyarázó szöveget (aka. tooltip) paraméterezni a szűrőhöz.
PlaceHolder: Az üres szűrőmezőbe írandó szöveg (nem minden szűrőmező esetén értelmezett
beállítás)

Példák:

Egyszerű szöveges szűrőmező:

<Control> 
 <Name>DescriptionText</Name> 
 <Type>TextSearch</Type> 
 <Caption>Leírás</Caption> 
 <ConnectedColumnDefinition>e.Description</ConnectedColumnDefinition> 
 <Operator>like%</Operator> 
</Control> 
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Egyszerű jelölő négyzet:

<Control> 
 <Name>DoneCheckBox</Name> 
 <Type>BoolSearch</Type> 
 <Caption>Kész</Caption> 
 <ConnectedColumnDefinition>e.Done</ConnectedColumnDefinition> 
 <Operator>=</Operator> 
 <DefaultValue type="Constant" return="string" 
default="false">false</DefaultValue> 
</Control> 

Most áttérünk az egyes ControlPanel Control-ok altípusainak definiálására, azaz a típus függő speciális
beállításokra.

####ComboSearch

A felületen egy lenyíló listás szűrő jelenik meg. A lenyíló listában megjelenő elemeket a ComboDefinition
megadott Combo szolgáltatja. Bővebb információt a ComboDefinition fejezetben talál.

A LookupFilterName és a LookupFilterValue együttes használatával tovább lehet szűkíteni a lenyíló lista
elemeit (ebben az esetben a ComboDefinition-ban szereplő SQL mondatnak a WHERE részének tartalamznia
kell az 1=1 részt) Ez a két beállítás opcionális!

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> 

####NewObjectButton

Új elem rögzíétésre szolgáló gomb. A kötelező beállítások:

Screen: Melyik képernyőt kell felhozni új elem rögzítéséhez.
BusinessObject: A gomb megnyomására milyen üzleti objektum (vagy annak altípusai) hozhatóak
létre.

Opcionális beállítások:

file:///fejlesztoi-kezikonyv-legordulo-lista-adatforras
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A Target beállítással meg lehet adni, hogy a felugró képernyő ne az aktuális böngésző fülben, hanem
egy újban jelenjen meg.

A példában új esemény rögzítését fogja elvégezni a gomb.

Példa:

<Control> 
 <Name>NewEvent</Name> 
 <Type>NewObjectButton</Type> 
 <ReferencedMinorMenu>MMPEP</ReferencedMinorMenu> 
 <BusinessObject>BusinessObjectEvent</BusinessObject> 
 <Screen>ScreenEvent</Screen> 
 <Caption>Új esemény</Caption> 
</Control> 

####DeleteObjectButton

A sor törlésére szolgáló gomb. A törléshez meg kell adni, hogy melyik üzleti objektum fogja elvégezni a törlést
és hogy melyik oszlopból kell kiolvasni az egyedi azonosítót (amit törölni szeretnénk). A példában a törléshez
a BusinessObjectDocument üzleti objektumot használjuk fel, amelyhez az azonosítót a DocumentID oszlopból
fogja venni.

Példa:

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

####SimpleLinkButton

A gombra kattintva egy képernyőt nyit fel az Effector. A Screen beállításban kell megadni a megnyitni kívánt
képernyőt.

Példa:

<Control> 
 <Type>SimpleLinkButton</Type> 
 <Name>PSProjectCompare</Name> 
 <Caption>TBC compare</Caption> 
 <Screen>ScreenTopicBusinessCaseCompare</Screen> 
</Control>  
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Opcionális beállítások:

A Target beállítással meg lehet adni, hogy a felugró képernyő ne az aktuális böngésző fülben, hanem
egy újban jelenjen meg.

####ActionButton

Különböző egyedi logikák megvalósítására alkalmas "szűrő mező típus".

Gomb kinézetének módosítása: ButtonLooksLike node segítségével. Opcionális. Link típusú ActionButton
esetén használható. Megadhatjuk, hogy az adott gomb melyik gombra hasonlítson kinézetre. Lehetséges
értékei: DeleteObjectButton, NewObjectButton, Auto.

Az OnButtonClick/ActionType node meghatározza a nyomógomb típusát, vagyis, hogy milyen jellegű
művelet fog végrehajtódni. Értékei a következők:

OpenUrl: A gombbal egy URL-t akarunk megnyitni új ablakban.
Outer és Report: Külső dll-be történő hívás esetén ezt kell megadni. Új interface-k megvalósítása
esetén nincs különbség a kettő között
ProcessResultSet: ProcessResultSet funkciót tartalmazó gombot jelent.
GenerateDocument: A gombbal a beépített dokumentum létrehozó funkcionalitást fogjuk meghívni.
Export: A gomb a beépített exportálás funkciót fogja használni.
ActionButtonChain: A gombbal több másik gomb egymás utáni lenyomását akarjuk szimulálni.

OpenURL

Rákattintásakor felugró ablakban (/vagy fülön, böngészőbeállítás-függő) megnyitja az Url mezőben lévő
weboldal-t.

Url: a megnyitni kivánt weboldal URL-jét kell benne megadni. A beállított URL-t mindenképpen új
ablakban (vagy fülön) hozza fel az Effector.

UrlWindowOptions: a felugró ablak paramétereit lehet benne megadni. Például:
menubar=yes,location=yes,resizable=yes,scrollbars=yes,status=yes

UrlLink ActionButton Külső hivatkozás OpenUrl http://www.google.com

Outer és Report

A külső függvényhívást megvalósító ControlPanel Control, egy paraméterezett modul adott osztályába
fog belehívni. Beállítását a Module node segítségével tehetjük meg, ez a node fogja tartalmazni azokat a
technikai adatokat, melyek segítségével eléri az implementáló osztályt.

<Module classname="orn_Sample.SpecProjectPDFExportButton" action="Példa akció">
[##LocalProgramPath##]\Sample.dll</Module> 

A Module node értéke a meghívandó modul neve és teljes elérési útvonala. A [##LocalProgramPath##]
karakterláncot a rendszer kicseréli a saját útvonalára. Például: C:\Inetpub\wwwroot\Sample\bin.
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A classname attribútum, a modulban lévő osztályt határozza meg, amely osztálynak egy speciális interfészt
kell megvalósítania (IControlPanelControl). Ez az interfész megvalósítás garantálja a megfelelő működést.

Ennél a ControlPanel Control altípusnál az action attribútum értéke tetszőleges szöveg lehet, amely egy
külső DLL-be történő híváskor, mint paraméter fog átmenni.

ExcelExport

Egy olyan gombot jelenít meg, amelyre kattintva az Excel Export funkcióhoz tartozó opciók megadása után ez
adott táblázat értékeit kiexportálja.

Példa

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

ExcelExport további lehetőségek

<Control> 
 <Name>export</Name> 
 <Type>ActionButton</Type> 
 <Caption>Excel export</Caption> 
 <OnButtonClick> 
  <ActionType>Export</ActionType> 
  <DataSources> 
   <DataSource 
filterType=”Out”>DisplayDefinitionRTActions</DataSource> 
   <DataSource 
filterType=”In”>DisplayDefinitionRTBOMethods</DataSource> 
  </DataSources> 
  <ExcelTemplate>interim_template_u16ext</ExcelTemplate> 
 </OnButtonClick> 
</Control> 

A DataSources gyűjtő node-on belül tudjuk felsorolni azokat a DisplayDefinition-öket (prefix és kiterjesztés
nélkül), amiket exportálni szeretnénk. Ha nem adunk meg ilyet, akkor az aktuális képernyő tartalma kerül
exportálásra.

Lehetőség van megadni a filterType attribútumban, hogy a bejövő vagy a kimenő filterek legyenek átadva
az exportáláskor, vagyis amelyik megjelenítőn megnyomtam a gombot, az ahhoz a megjelenítőhöz tartozó In-
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vagy Out filtereket kapja meg az export eljárás. Opcionális attribútum, két lehetséges értéke: In, Out.
Alapértelmezett beállítás az out.

Az ExcelTemplate node-ban adhatjuk meg azt az excel template-et, amibe exportálni szeretnénk; ez az
ExcelTemplate adattábla TemplateName mezőjében kell szerepeljen.

CREATE TABLE [dbo].[ExcelTemplate]( 
 [TemplateID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [TemplateName] [varchar](200) NULL, 
 [TemplatePath] [varchar](500) NULL, 
 [TemplateTitle] [varchar](200) NULL, 
 [Description] [varchar](max) NULL, 
 [Deleted] [tinyint] NULL 
) 

Mezők:

TemplateID: egyedi azonosító
TemplateName: a template azonosítója, ezt adjuk meg az ExcelTemplate tag-ben
TemplatePath: a template abszolút elérési újta
TemplateTitle: a template rövid leírása (jelenleg nem használt)
Description: a template részletes leírása

Ha a template-en érvényesítéseket (/ adatellenőrzéseket / tartományokat) szeretnénk definiálni, akkor a
template-ben lennie kell egy “_LookupList_” sheet-nek (akár elrejtve is lehet), amelyben megadjuk az egyes
csoportok nevét, ami alá majd a rendszer automatikusan betölti a megfelelő elemeket.

CREATE TABLE [dbo].[ExcelTemplateLookupValues]( 
 [ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [TemplateID] [int] NULL, 
 [LookupGroup] [varchar](200) NULL, 
 [Query] [varchar](max) NULL, 
 [Deleted] [tinyint] NULL 
) ON [PRIMARY] 

Mezők:

TemplateID: az ExcelTemplate táblában megadott template fájl egyedi azonosítója
LookupGroup: a template-ben definiált csoport neve (ilyen néven fogja a rendszer keresni a template-
ben az egyes csoportokat a “_LookupList_” sheet-en kis/nagybetű érzékenyen)
Query: az itt megadott lekérdezés eredménye lesz az adott csoporthoz tartozó elemek listája

Megjegyzések:

Ha a paraméterezésben más adatforrást adok meg, akkor az export gombra kattintás után felugró
ablakban nem tudom kiválasztani az exportálni kívánt tartományt; ilyenkor mindig a teljes lekérdezés
eredményét exportálja a rendszer.
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Az egyes sheet-ek neve a DisplayDefinition Caption tag-jében megadott neve lesz, ha ez nincs
megadva, akkor az xml kiterjesztés nélküli értéke lesz az.
Ha a paraméterezésben template-et adok meg, akkor az export gombra kattintás után felugró ablakban
nem tudom kiválasztani az exportálni kívánt formátumot; ilyenkor mindig xlsx formátumba exportál a
rendszer. A felugró ablakban megjelenik annak a template-nek a neve, amelybe exportálni szeretnénk.
Ha csak a DataSources-t adjuk meg, akkor minden egyes DataSource tag-ben megadott
DisplayDefinition az excel 1-1 sheet-jére kerül, a felsorolási sorrendben.
Ha csak az ExcelTemplate tag-et adjuk meg, akkor az aktuális DisplayDefinition tartalma kerül
exportálásra a megadott template-be.
Ha mindkét tag ki van töltve, akkor a DataSources-ban megadott DisplayDefinition-ök lesznek
betöltve a template excel-be a felsorolási sorrendben.
Ha több DataSource-t adunk meg, mint ahány sheet van a template-ben, akkor azt jelzi a rendszer.
Ha nincs megadva ezek egyike sem, akkor a hagyományos módon tudunk adatot exportálni.

Exportálshoz egyedi DLL

Az Export gomb megnyomására lehetőség van a beépített lehetőségek helyett egyedi programkóddal, saját
formátumaban kimenteni az adatot.

<Control> 
 <Name>exportModule</Name>  
 <Type>ActionButton</Type>  
 <Caption>Excel export (JSON)</Caption>  
 <OnButtonClick> 
  <ActionType>Export</ActionType>  
  <Module className="Nevter.Osztaly">
[##LocalProgramPath##]\Nevter.dll</Module>  
 </OnButtonClick> 
</Control> 

Az Osztaly osztálynak meg kell valósítania az IExportModule interfészt.

public class Osztaly : IExportModule 
{ 
 #region IExportModule Members 
 
 public string Export(FNetOnline2.Domain.ConfigObjects.IExportButton 
exportButton, FNetOnline2.ServiceObjects.IGridParameters gridParameters, string 
fileName, string filePath, string licenseFileName) 
 { 
  DataProvider dataProvider = new DataProvider(); 
 
  DataGrid grid; 
  DataDefinition ddo; 
  string businessObjectIDColumn; 
  string caption; 
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  Tools.GetRelatedConfigObjects(gridParameters.DisplayName, out 
grid, out ddo); 
  Tools.GetGridInfo(grid, out businessObjectIDColumn, out caption); 
 
  Dictionary<string, object> resultTable = 
FNetOnline2.ExcelExport.Tools.GetResultTable(dataProvider, ddo.Name, 
FNetOnline2.Domain.ConfigObjects.DisplayTypes.dgvc, gridParameters.DisplayName, 
gridParameters.InFilterValues, gridParameters.PSearchValues, gridParameters.Sort, 
gridParameters.RowCount); 
  DataTable rawData = 
FNetOnline2.ExcelExport.Tools.ConvertResultTableToDataTable(resultTable); 
 
  ExportType exportType = gridParameters.ExportType; 
 
  DataTable exportTable = 
Tools.CreateExportTable(gridParameters.VisibleColumns); 
 
  //only selected or simple filter 
  DataRow[] results = null; 
  if (exportType == ExportType.OnlySelected && 
!string.IsNullOrEmpty(businessObjectIDColumn)) 
  { 
   results = Tools.GetSelectedRows(rawData, 
gridParameters.SelectedIDs, businessObjectIDColumn); 
  } 
  else 
  { 
   results = Tools.ApplySimpleFilter(rawData, 
gridParameters.SimpleFilters, gridParameters.Sort); 
  } 
 
  foreach (DataRow r in results) 
  { 
   DataRow row = Tools.CopyRow(gridParameters.VisibleColumns, 
exportTable, r); 
   exportTable.Rows.Add(row); 
  } 
 
  Tools.RemoveRowIndexColumn(exportTable); 
 
  string json = 
Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(exportTable); 
 
  string outputFileName = Path.Combine(filePath, string.Format("
{0}.json", fileName)); 
 
  File.WriteAllText(outputFileName, json); 
 
  object reference = 
dataProvider.CreateFileInterfaceReference(outputFileName, 
DateTime.Now.AddMinutes(15)); 
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  return reference == null ? string.Empty : reference.ToString(); 
 } 
 
 #endregion 
} 

ProcessResultSet (PRS)

A táblázatban megjelenített adatokra lehet tömeges műveleteket végrehajtani az ilyen típusú gombbal. A
ProcessResultSet funkcióról az Extra funkciók fejezetben talál további információt.

Példa:

<Control> 
    <Name>prs1</Name> 
    <Type>ActionButton</Type> 
    <Caption>Véglegesítés</Caption> 
    <OnButtonClick> 
  <OnlySelectedRows>true</OnlySelectedRows> 
  <ActionType>ProcessResultSet</ActionType> 
  <StoredProcedure>osp_prs_MegrendelesVeglegesit</StoredProcedure> 
 </OnButtonClick> 
</Control> 

StoredProcedure: A meghívandó tárolt eljárás neve.
CloseScreenAfterAction: A képernyő bezárását kezdeményezi a művelet befejezése után, értéke
true vagy false lehet.
RefreshAfterAction: Értéke a Screen, Component, None lehetőségek egyike lehet. Itt állítható be,
hogy képernyő melyik része frissüljön a PRS meghívása után.
OnlySelectedRows: Csak a kijelölt sorokat adja-e át a PRS funkciónak vagy a táblázat összes sorát.
Értéke true vagy false lehet.

GenerateDocument

A táblázatban megjelenített adatokra lehet dokumentum generálást végrehajtani az ilyen típusú gombbal. A
dokumentum generálás alapvetően úgyanúgy működik, mint a PRS, azt leszámítva, hogy a tárolt eljárásnak
eredménye alapján a rendszer automatikusan dokumentumot generál. Ilyenkor a tárolt eljárásnak csak annyi a
feladata, hogy kigyűjtse a dokumentum generáláshoz szükséges adatokat és a végén felparaméterezze a
funkciót.

Példa:

<Control> 
    <Name>docgen</Name> 
    <Type>ActionButton</Type> 
    <Caption>Szerződés generálása</Caption> 

file:///fejlesztoi-kezikonyv-extra-funkciok
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    <OnButtonClick> 
  <OnlySelectedRows>true</OnlySelectedRows> 
  <ActionType>GenerateDocument</ActionType> 
  <StoredProcedure>osp_prs_GenerateSzerzodesDoc</StoredProcedure> 
 </OnButtonClick> 
</Control> 

StoredProcedure: A meghívandó tárolt eljárás neve.
CloseScreenAfterAction: A képernyő bezárását kezdeményezi a művelet befejezése után, értéke
true vagy false lehet.
RefreshAfterAction: Értéke a Screen, Component, None lehetőségek egyike lehet. Itt állítható be,
hogy képernyő melyik része frissüljön a PRS meghívása után.
OnlySelectedRows: Csak a kijelölt sorokat adja-e át a PRS funkciónak vagy a táblázat összes sorát.
Értéke true vagy false lehet.

ActionButtonChain

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. A ChainItems node-on belűl kell felsorolni az egymás után
meghívni kívánt gombok neveit. Az id attribútúm határozza meg a sorrendet.

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> 

####TextSearch

Egyszerű szöveges szűrő mező definiálását teszi lehetővé.

A következő node nem kötelező és TextSearch specifikus:

A UseNumericRestriction beállítással 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).
A MaxLength beállítással lehet megadni, hogy a szűrőmezőbe maximum milyen hosszú szöveg írható
be.
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Példa:

<Control> 
 <Name>FeladatIDTextBox</Name> 
 <Type>TextSearch</Type> 
 <Caption>Feladat #</Caption> 
 <ConnectedColumnDefinition>f.FeladatID</ConnectedColumnDefinition> 
 <Operator>=</Operator> 
 <UseNumericRestriction>int16</UseNumericRestriction> 
</Control> 

####DateRange

A dátum intervallum szűrő gyakorlatilag egy specializált ComboSearch, működése is nagyon hasonló az
utóbbihoz.

Itt is a ComboDefinition node használatos a választható értékek adatforrásának meghatározásához, mint a
ComboSearch-ök esetében. Ez a node tartalmazza a ComboDefinition referenciát, mely a definíciós fájl neve.

Megkötések:

Az értékkészlet kulcsa dátumtól|dátumig formátumú kell, hogy legyen. Pl.: (2011-01-01|2011-02-
01).
A ConnectedColumnDefinition node-nak DateRange esetén tartalmaznia kell a {0} és {1} karakter
láncokat. Az elsőt a dátumtól, a másodikat a dátumig értékkel helyettesíti be a rendszer.
Operator: Az operátor node csak between lehet.

Példa:

<Control> 
 <Name>Interval</Name> 
 <Type>DateRange</Type> 
 <Caption>Időszak</Caption> 
 <Width>230</Width> 
 <ConnectedColumnDefinition><![CDATA[((case when e.done=0 and e.task=1 then 
dateadd(year,100,getdate()) else e.StartDate end) >= `{0}` and e.StartDate <= `{1} 
23:59:59.999`)]]></ConnectedColumnDefinition> 
 <Operator>between</Operator> 
 <DefaultValue type="SQL" return="string" default=""> 
  <![CDATA[SELECT dbo.[Oriana_Short_Date](DATEADataDefinition(wk, 
DATEDIFF(wk,0,GETDATE()), 0)) + `|` +  dbo.[Oriana_Short_Date]
(DATEADataDefinition(wk, DATEDIFF(wk,0,GETDATE()), 6))]]> 
 </DefaultValue> 
 <ComboDefinition>ComboDateRange</ComboDefinition> 
</Control> 

####TagCloud
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Címkefelhő típusú szűrő mező. Egy legördülő listában jeleníti meg csoportosítva a címkéket.

Példa:

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

A címke felhő beállításához az alábbi nodeok állnak rendelkezésre:

DataDefinition: Az adatforrás meghatározását végezhetjük el vele, annak a DataDefinition-nek a
nevét tartalmazza, amely a címkefelhő adatait szolgáltatja. Fontos, hogy ez a DataDefinition fogadni
tudja a DisplayDefinition-ön definiált szűrőket.
TagGroupColumn: A DataDefinition azon oszlopa, amely a csoport nevét tartalmazza.
TagCaptionColumn: A DataDefinition azon oszlopa, amely a címkék feliratát tartalmazza.
TagValueColumn: A DataDefinition azon oszlopa, amely a címke mellett megjelenített számláló értékét
tartalmazza.
TagIDColumn: A DataDefinition azon oszlopa, amely a címkéhez tartozó (csoporton belüli) egyedi
azonosítót tartalmazza.
TagSearchControlDefinitionColumn: A DataDefinition azon oszlopa, amely a szűréshez definiál egy
ControlPanel Control elemet.
DisplayGroupInControl: Értéke true vagy false lehet, az alapértelmezett érték true. Ha értéke
false, akkor a kontrolon nem jelenik meg, hogy mely csoportokból lettek választva az aktív címkék.

####QuerySearch

Egy érték listából választva szűrhetjük a ConnectedColumnDefinition-ben definiált mező értékeit. Szűrési
mechanizmusa megegyezik a ComboSearch-el, azonban itt az érték lista egy több oszlopos listát jelenít meg.

A beállításhoz felhasználható node-ok:

Screen: Annak a képernyőnek a nevét tartalmazza, amely megnyílik az értékválasztó gomb
megnyomásakor.
DataDefinition: Az adatforrásként kapcsolt DataDefinition neve, amely a kapcsolt mezőnek megfelelő
adatokat tartalmazza. Szerepe elsősorban a már mentett értékhez (azonosító) keresi vissza a
megjeleníteni kívánt értéket. (tehát a CompanyID mezőbe az azonosító van eltárolva, de a felületen ezt
a DataDefinition-t használva jelenítjük meg a cég nevét)
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KeyColumnDefinition: Annak az oszlopnak a neve, amely az értéket tartalmazza.
ValueColumn: Annak az oszlopnak a neve, amely az értékhez tartozó szöveget tartalmazza.

Példa:

<Control> 
 <Name>MarcomListQuerySearch</Name> 
 <Type>QuerySearch</Type> 
 <Caption>Listák</Caption> 
 <ConnectedColumnDefinition>pe.peopleid</ConnectedColumnDefinition> 
 <Screen>ScreenChoiseRendezvenyLista</Screen> 
 <DataDefinition>DataDefinitionChoiseRendezvenyLista</DataDefinition> 
 <KeyColumnDefinition>U_PRS_ID</KeyColumnDefinition> 
 <ValueColumn>DisplayValue</ValueColumn> 
 <Operator>in</Operator> 
 <Query> 
  (SELECT p.peopleid 
  FROM orn_PeopleList m with (nolock) 
  LEFT OUTER JOIN people p with (nolock) ON m.PeopleID = p.peopleid 
and p.deleted = 0 
  WHERE m.Deleted=0 AND m.ProcessResultSetID = #param#) 
 </Query> 
</Control> 

####BoolSearch

Egyszerű checkbox típusú szűrő definícióját tartalmazza, egyetlen hozzáadott node-ot tartalmaz, mely
meghatározza azt, hogy a szűrő két, vagy három állású checkbox-e. Ez a beállítás a következő node-al érhető
el: <IsIndeterminateAllowed>true</IsIndeterminateAllowed>

<Control> 
 <Name>IsArchivedCheckBox</Name> 
 <Type>BoolSearch</Type> 
 <Caption>Archivált?</Caption> 
 <ConnectedColumnDefinition>f.IsArchive</ConnectedColumnDefinition> 
 <IsIndeterminateAllowed>true</IsIndeterminateAllowed> 
 <Operator>=</Operator> 
 <DefaultValue type="Constant" return="boolean" 
default="false">False</DefaultValue> 
</Control> 

###Linkelt objektumok beállítása

A linkelt objektumok segítségével a táblázatos megjelenítőkben linkeket hozhatunk létre, melyek segítségével
a beállított képernyőkre tudunk navigálni. Jelentősége abban rejlik, hogy míg a táblázat csak néhány adatot
tartalmaz az adott objektumról - esetenként az azonosítóját, és a leírását - addig a megjelenített képernyőn
bármilyen kapcsolódó információ megjeleníthető az objektummal kapcsolatban. Működéséhez a filtereket
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használja mely a táblázaton történő kattintáskor a kiválasztott objektum azonosítóját (helyes paraméterezés
esetén) helyezi a kimenő filterek közé, a megjelenítendő képernyő pedig ezt az értéket használva felépíti
önmagát, betölti az adatokat.

A Linkelt objektumok definiálásához a DisplayDefinition/Links kollekció Link elemeit kell felhasználnunk,
és felsorolnunk a link definíciókat.

Példa:

<Links> 
 <Link> 
  <ColumnName>ProjectName</ColumnName> 
  <Screen>ScreenProject</Screen> 
  <ReferencedMinorMenu>MMFolyamatok</ReferencedMinorMenu> 
 </Link> 
</Links> 

A Link nodenak egyetlen nem kötelező node-ja a Type. Alapértelmezett működése (Type node megadása
nélkül) a fent leírtaknak megfelelő. Megnyitja a hivatkozott objektumot. Beállított esetben a következő értékek
valamelyikét veheti fel, mely módosítja az alapértelmezett működést:

New: A felugró képernyő új adat felviteli módban fog megjelenni (nem szerkesztésként).
Exists: A felugró képernyő szerkesztésként fog megjelenni. Ez az alapértelmezett beállítás.
NewOrExists: A keretrendszer ellenőrzi, hogy létezik–e a hivatkozott objektum. Ha igen akkor
megjeleníti az adatait, ha nem, akkor újat készít.
ProcessResultSet esetén a linkre kattintva egy PRS hívás történik. A PRS hívást a Link-hez kapcsolt
ControlPanel Control fogja elvégezni, ezt az összekapcsolást az adott Link node
ProcessResultSetControl nodejának beállításával tehetjük meg, az értéknek egy PRS-t megvalósító
PSearch azonosítóját kell, hogy tartalmazza.
OpenUrl segítségével egy URL nyitható meg.

Példák: NewOrExists ProjectName MMFolyamatok ScreenProject

 <Link> 
  <Type>ProcessResultSet</Type> 
  <ColumnName>ProjectName</ColumnName> 
  
<ProcessResultSetControl>ActionButton_DocGen</ProcessResultSetControl> 
 </Link> 
</Links> 

Egy link meghatározásához felhasználható nodeok a következők lehetnek:

ColumnName: Az oszlop azonosítóját (az XML DisplayDefinition/Columns/Column name
attribútuma) tartalmazza, ahol megjelenik a link.
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ReferencedMinorMenu: Segítéségével megadhatjuk, hogy az új képernyő melyik MinorMenu-n
jelenjen meg.
Screen: Az új képernyő az adott munkamódszeren belül ebben a nodeban adható meg a már ismert
képernyő referenciával. (A ReferencedMinorMenu node-ban megadott MinorMenu-ben nem kell
szerepelnie)
FilterInUrl: Csak OpenUrl típus esetén van értelmezve.
ProcessResultSetControl: Csak ProcessResultSet típus esetén van értelmezve.
A Target beállítással meg lehet adni, hogy a felugró képernyő ne az aktuális böngésző fülben, hanem
egy újban jelenjen meg.

Példák:

<Links> 
 <Link> 
  <ColumnName>CompanyName</ColumnName> 
  <ReferencedMinorMenu>MMFolyamatok</ReferencedMinorMenu> 
  <Screen>ScreenCompanyEdit</Screen> 
 </Link> 
 <Link> 
  <ColumnName>ProjectName</ColumnName> 
  <ReferencedMinorMenu>MMFolyamatok</ReferencedMinorMenu> 
  <Screen>ScreenProject</Screen> 
 </Link> 
 <Link> 
  <Type>New</Type> 
  <ColumnName>Notes</ColumnName> 
  <ReferencedMinorMenu>MMPEP</ReferencedMinorMenu> 
  <Screen>ScreenCommentsProject</Screen> 
 </ChainListNode> 
</Links> 

###Altípusok és típus függő funkciók beállítása

Mint azt a fejezet elején említettük a táblázatos megjelenítők több altípusra tagolódnak, ezek beállítása
néhány speciális node és attribútum segítségével lehetséges. Főként formázást érintenek a beállítások, az
adatok forrása ugyanaz marad.

####Table

A dokumentum korábbi részében már volt róla szó.

####TransposedTable

Elforgatott táblázatot jelenít meg, vagyis ami korábban oszlop volt, most sor lesz, az első oszlopban lesznek az
oszlop címkék. A TransposedTable megjelenítőhöz tartozó beállításokat a TransposedTableViewOptions
node alatt lehet megadni.

Elérhető beállítások:
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A ColumnCaptions node fogja össze a dinamikus oszlop címke kigyűjtő funkció paramétereit.
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. Ha sourceType értéke Database akkor a Database node által
összefogott beállításokat veszi figyelembe a rendszer, míg a másik esetben a FixedValues node alá
tartozó beállításokat dolgozza fel a rendszer.

Példa Database-re:

SELECT Name, Caption FROM orn_ColumnCaptions WHERE DisplayDefinition =
'DisplayDefinitionDinamicReport'

Példa XML-re:

Rendelkezésre álló tételek (név) Rendelkezésre álló tételek (ár) Megjegyzés

####Card, CardMatrix

A kártya típusú táblázatos megjelenítők között nagyon kicsi a különbség a paraméterezés szempontjából,
ezért együtt tárgyaljuk őket.

A Card megjelenítő nem csinál mást, mint lekérdezés eredményeként visszakapott sorokhoz egyenként előállít
egy kátyát, amit aztán egymás után megjelenít a felületen. Tehát 1 sor = 1 kártya.

Ha a felhasználó egy oszlop szerint beállítja a grafikon megjelenítést, akkor a kártyák lefelé egymás után
jelennek meg, egy megadott oszlopban található érték alapján dinamikusan megváltoztatva a kártya méretét.
Minél nagyobb az érték, annál jobban kitűnik a kártya a többi közül.

Az oszlop definíciók tartalmaznak néhány Card esetén értelmezett beállítási lehetőséget:

CardView TemplateURL segítségével:

Ekkor a node tartalma a külső HTML template elérési útvonala kell, hogy legyen. Fontos, hogy egy .html
kiterjesztésű fájlt kell megadni, mert a rendszer ennek hatására kapcsol át TemplateURL megjelenítési módba.

A template-ben chainlistnode-ként használhatunk bármely HTML tag-et, ha ellátjuk egy chainlistnode
attribútummal és abban megadjuk annak az oszlopnak a nevét, amely az XML állományban definiált
chainlistnode ClickedColumn node-jában szerepel.

A DataDefinition oszlopaira itt a {{card.data.<oszop>}} szignatúrával hivatkozhatunk.

Megjegyzés: A templateben egyszerűbb AngularJS direktívák is használhatóak. (ng-if, ng-show, ng-hide)

Példa:

dgvcSample.xml delivery/js/cards/project_card.html

project_card.html
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<div class="event" style="height:100%; background-color: #fff;border: 2px solid 
#ccd; padding: 4px 6px;"> 
    <a chainlistnode='Description'>{{card.data.Description}}</a> 
</div> 

A kártya nézetben (DisplayDefinition/CardViewOptions) felhasználható node-ok:

IsSortingEnabled: A rendszer által szolgáltatott "rendezés" combobox megjelenítését szabályozza.
Értéke True/False lehet. Alapértelmezett értéke True. Opcionális.
IsGroupingEnabled: A rendszer által szolgáltatott "csoportosítás" combobox megjelenítését
szabályozza. Értéke True/False lehet. Alapértelmezett értéke True.
GroupCssClassList: A csoportok eltérő stílusúak lehetnek ezeket az alternáló stílusokat állíthatjuk be
itt. Értéke vesszővel elválasztott CSS osztálynevek. Nem kötelező attribútum.
GroupBy: Opcionális, értéke egy DataDefinition-ben definiált oszlop neve, amely alapján
alapértelmezetten csoportosítani szeretnénk a kártyákat. A direction attribútumával az
alapértelmezett rendezést állíthatjuk be a csoportosításhoz, a csoportok nevei ebben a sorrendben
fognak megjelenni. Opcionális, értéke Asc vagy Desc. Alapértelmezett értéke Asc.
GroupLayout: Opcionális, értéke Horizontal, vagy Vertical lehet, hatására a csoportok vízszintesen
vagy függőlegesen jelennenek meg. A layout átkapcsolható a felületen. Ha le szeretnénk tiltani ezt a
lehetőséget, akkor az egy DisplayDefinition/ToolbarOptions/IsCardGroupLayoutChangeEnabled node
segítségével lehetséges. Értéke true vagy false. Az alapértelmezett érték false
GraphByColumns: Azoknak az oszlopoknak a neveit tartalmazza vesszővel elválasztva, amelyekre
alkalmazható a iGraph megjelenítés. Opcionális. Segítségével meg lehet adni a GroupByColumn és a
SortByColumn lenyíló listákhoz hasonlóan, hogy mi szerint rajzolja ki a kártyákat a rendszer
(GraphByColumns attribútum a HTMLTemplate-ben) egymás alá, olyan hosszúsággal, amekkora a
kiválasztott érték. Tehát ha a grafikon combo-ból pl. kiválasztom, hogy "ráfordítás" szerint rajzolja ki a
"project" kártyákat, akkor a ráfordítás mező értékét hozzáadja a kártya alap szélességéhez, és olyan
széles lesz az adott kártya + kiírja a ráfordítás értékét a kártya mellé jobbra. Magyarul egy elforgatott
oszlopdiagram lesz a végeredmény.
CssFloat node segítségével felülbírálható a kártyák CSS-ben definiált "float" beállítása.
CardClickControlName: Annak a ControlPanel Control-nak az azonosítója, amely a
ProcessResultSet hívást elvégzi a kártyára kattintás után. Ez a ControlPanel Control nem
szükségszerűen látható.
CardMatrixViewOptions/ColumnCount, CardMatrixViewOptions/WidthColumn,
CardMatrixViewOptions/HeightColumn nodeok segítségével a kártyákat egymás mellé tehetjük
mátrixszerű elrendezésben. A ColumnCount node értéke egy szám, hogy mennyi "oszlopa" legyen a
mátrixnak. A WidthColumn és a HeightColumn azoknak az oszlopoknak a nevét tartalmazza, amely
megadja, hogy az adott kártya mekkora, így lehetőség van különböző méretű kártyákat kirakni. A
méretet pixelben kell megadni.
ShowGroupElementCount attribútummal beállítható a csoport számláló megjelenítése. Ez egy egyszerű
True/False kapcsoló.
IsAnimationEnabled: A felületen a kártyák animálva jelennek meg. Egyes esetekben érdemes
kikapcsolni ezt a lehetőséget. Értéke lehet true vagy false. Alapértelmezett értéke true.
DragAndDropControlName: Lehetőség van a kártyákon a drag&drop módszerrel műveletet
végrehajtani. Ez azt jelenti, hogy egy kártya másik kártyára ráhúzásakor az Effector a beállításban
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megadott ActionButton-ben (a ControlPanel-en definiált gombról van szó) (ami lehetőség szerint
ActionType = ProcessResultSet vagy ActionType = GenerateDocument) definiált funkciót végrehajtja.

A CardMatrix nézetben (DisplayDefinition/CardMatrixViewOptions) felhasználható node-ok:

ColumnCount: Egy sorban megjelenő kártyák számát kell megadni ebben a beállításban, értéke pozitív
egész szám.
WidthColumn: Annak az oszlopnak a nevét tartalmazza, amely megadja az adott kártya szélességét
pixelben, így lehetőség van különböző méretű kártyákat elhelyezni.
HeightColumn: Annak az oszlopnak a nevét tartalmazza, amely megadja az adott kártya magasságát
pixelben, így lehetőség van különböző méretű kártyákat elhelyezni.
IsAnimationEnabled: A felületen a kártyák animálva jelennek meg. Egyes esetekben érdemes
kikapcsolni ezt a lehetőséget. Értéke lehet true vagy false. Alapértelmezett értéke true.
DragAndDropControlName: Lehetőség van a kártyákon a drag&drop módszerrel műveletet
végrehajtani. Ez azt jelenti, hogy egy kártya másik kártyára ráhúzásakor az Effector a beállításban
megadott ActionButton-ben (a ControlPanel-en definiált gombról van szó) (ami lehetőség szerint
ActionType = ProcessResultSet vagy ActionType = GenerateDocument) definiált funkciót végrehajtja.
CardClickControlName: Annak a ControlPanel Control-nak az azonosítója, amely a
ProcessResultSet hívást elvégzi a kártyára kattintás után. Ez a ControlPanel Control nem
szükségszerűen látható.

####Tree

A fa megjelenítő paraméterezése is hasonló az előzőekben tárgyalt kártya nézethez, itt is a HTMLTemplate
node tartalmazza a szükséges HTML elemet.

Felhasználható node-ok a definiáláshoz (TreeViewOptions node-on belül):

IDColumn: Annak az DataDefinitionben definiált oszlopnak az azonosítója, amely egy csomópontot
egyértelműen azonosít.
ParentIDColumn: Az adott csomópont szülőjének az azonosítóját tartalmazó DataDefinition oszlop
azonosító.

Példa:

<TreeViewOptions> 
 <IDColumn>EventID</IDColumn> 
 <ParentIDColumn>ParentEventID</ParentIDColumn> 
</TreeViewOptions> 

####Calendar

A naptár megjelenítő paraméterezése is hasonló az előzőekben tárgyalt nézetekhez, itt is a HTMLTemplate
node tartalmazza a szükséges HTML elemet.

Felhasználható node-ok a definiáláshoz (CalendarViewOptions node-on belül):

StartDateColumn: DataDefinition oszlop azonosító, amely a naptárban megjeleníteni kívánt elem
kezdő dátumát tartalmazza.
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EndDateColumn DataDefinition oszlop azonosító, amely a naptárban megjeleníteni kívánt elem
befejező dátumát tartalmazza.
NewObjectButtonName: Annak a ControlPanel-en található gombnak a neve, amely az új elem
rögzítését végzi el.
DateRangeControlName: 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).
StartHour: A naptárban naponta csak ettől az órától kezdődő elemek jelennek meg. Alapértelemezett
érték: 0.
EndHour: A naptárban naponta csak eddig az óráig végződő elemek jelennek meg. Alapértelmezett
érték: 24.

Példa:

<CalendarViewOptions> 
 <StartDateColumn>StartDate</StartDateColumn> 
 <EndDateColumn>EndDate</EndDateColumn> 
 <NewObjectButtonName>NewEvent</NewObjectButtonName> 
 <StartHour>9</StartHour> 
 <EndHour>17</EndHour> 
</CalendarViewOptions> 

Az Effector 6.0.002-es verzió előtti változata drag&drop mentéskor csak Event táblában frissítette a
StartDate és EndDate oszlopot. Az új verzióban már a megadott BusinessObject-et használva menti a
rendszer a változásokat. Az ide vonatkozó változások a paraméterezésben:

<CalendarViewOptions> 
    <StartDateColumn>StartDate</StartDateColumn> 
    <EndDateColumn>EndDate</EndDateColumn> 
    <BusinessObject idColumn="EventID">BusinessObjectEvent</BusinessObject> 
</CalendarViewOptions>      

Ha továbbra is eseményeket akarunk menteni, akkor ezeket a beállításokat nem kell megadni. Az egyes
beállítások alapértelmezett értékét a fenti példában található.

Fontos megjegyezni, hogy a StartDateColumn és az EndDateColumn beállításokban megadott
DataDefinition-beli oszlopnevekkel megegyező mezőket (Field) kell definiálni a megadott
BusinessObject XML fájlban is. A BusinessObject idColumn attribútumában megadott oszlopnévvel
egyanez a helyzet (tehát a DataDefinition-ben és BusinessObject-ben ugyanolyan névvel kell szerepelni,
továbbá a BusinessObject UniqueIDColumn beállításával is egyeznie kell).

A naptár nézetben lehetőség van havi nézetet megjeleníteni, illetve az alapnézetek közül ki lehet kapcsolni
elemeket a következő beállításokkal:
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<IsMonthViewAvailable>true</IsMonthViewAvailable> 
<IsDayViewAvailable>true</IsDayViewAvailable> 
<IsWeekViewAvailable>false</IsWeekViewAvailable> 

Lehetőség van a naptárban megjelenő elem színének módosítására. A <ColorColumn></ColorColumn>
beállításban annak az oszlopnak a nevét kell megadni, amely tartalmazza a színkódot. Opcionális beállítás.

A <TextColumn></TextColumn> beállítással lehet megadni annak az oszlopnak a nevét, amely tartalmazza az
elemen megjeleníteni kívánt feliratot. Opcionális beállítás, alapértelmezett értéke Description.

Lehetőség van a naptárban megjelenő elemeken tooltip szöveget megjeleníteni, amelyet a <DetailsColumn>
</DetailsColumn> beállítással lehet megadni. A beállítás annak az oszlopnak a neve, amely tartalmazza a
megjeleníteni kívánt szöveget. Opcionális beállítás, ha nincs megadva, akkor a TextColumn beállítás értékével
egyezik meg.

A <DefaultView></DefaultView> beállítással lehet megadni, hogy a naptár kezdetben melyik nézetben
jelenjen meg. Értéke lehet: Day, Week, Month, Timeline. Opcionális beállítás, alapértelmezett értéke Week.

A naptárat (és timeline-t is) a <Readonly></Readonly> szabállyal csak olvashatóvá lehet tenni (opcionális
beállítás). A szabályban a következő hivatkozások használhatóak: - [##Session.UserID##] -
[##Session.UserName##] - [##Session.Language##] - [##Session.IsDeveloper##] -
[##Special.Today##] - [##Special.ScreenName##] - [##Special.ComponentName##] -
[##Special.TabID##]

A naptárban (és timeline-on) megjelenő eseményeknek egyenként be lehet állítani, hogy csak olvasható
legyen. A <ReadonlyColumn></ReadonlyColumn> beállításban kell megadni annak az oszlopnak a nevét,
amely tartalmazza az adott eseményre vonatkozó readonly értéket. Opcionális beállítás.

Az új verzió egyik újdonsága a Timeline nézet, amelyet a
<IsTimelineViewAvailable>true</IsTimelineViewAvailable> beállítással lehet elérhetővé tenni. A
megjeleníteni kívánt timeline nézeteket a <TimelineViews></TimelineViews> beállítással kell összefogni.
Példa:

<TimelineViews> 
   <TimelineView> 
      <IsDefault>true</IsDefault> 
      <Caption>Idővonal 1</Caption> 
      <ViewMode>Bar</ViewMode> 
      <XAxis> 
         <Unit>Minute</Unit> 
         <DisplayFormat>%i</DisplayFormat> 
         <Step>30</Step> 
         <Size>24</Size> 
         <Start>16</Start> 
         <SecondScaleUnit>Hour</SecondScaleUnit> 
         <SecondScaleDisplayFormat>%Y-%m-%d %H</SecondScaleDisplayFormat> 
      </XAxis> 
      <YAxis> 
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         <IDColumn>Felelos</IDColumn> 
         <ValueColumn>FelelosNev</ValueColumn> 
         <IsChangeAllowed>true</IsChangeAllowed> 
       </YAxis> 
   </TimelineView> 
   <TimelineView> 
      <Caption>Idővonal 2</Caption> 
      <ViewMode>Bar</ViewMode> 
      <XAxis> 
         <Unit>Day</Unit> 
         <Step>1</Step> 
         <Size>31</Size> 
         <Start>0</Start> 
         <SecondScaleUnit>Month</SecondScaleUnit> 
      </XAxis> 
      <YAxis> 
         <IDColumn>Felelos</IDColumn> 
         <ValueColumn>FelelosNev</ValueColumn> 
         <IsChangeAllowed>true</IsChangeAllowed> 
      </YAxis> 
   </TimelineView> 
</TimelineViews> 

A példában az első beállítás az alapértelmezett (IsDefault), aminek a címkéje “Idővonal 1” lesz (Caption
beállítás). Az IsDefault beállítás opcionális, az alapértelmezett értéke false. Ha nincs alapértelmezett
TimelineView megadva, akkor az első TimelineView beállítás lesz az alapértelmezett.

A timeline megjelenítését a ViewMode beállítás határozza meg, amely értéke lehet Bar, Cell, Tree, Days.
Egyes ViewMode értékekhez további beállítás is szükséges, erről a későbbiekben esik szó. Ez a beállítás
opcionális, alapértelmezett értéke Bar. A Timeline nézet X tengelyén az időpontok jelennek meg, az Y
tengelyén a beállított értékek sorakoznak. Az X tengely paramétereit (osztásokban megjelenő dátum vagy
időpont formátuma, osztások száma, stb.) az XAxis beállítással lehet megadni, az Y tengely paramétereit az
YAxis beállítással lehet megadni. A példában az Y tengelyen a felhasználókat listázzuk ki.

Az YAxis/IDColumn beállítással kell megadni az Y tengelyen megjelenő értékekhez tartozó egyedi
azonosítókat tartalmazó oszlop nevét. Az első példában a DataDefinition Felelos nevű oszlopában vannak
ezek az értékek. Ha a timeline nézetben megjelenő téglalapok Y tengelyen való mozgatását is lehetővé
akarjuk tenni, akkor ebben a beállításban megadott mezőnek szerepelnie kell a BusinessObject XML fájlban
is. A jelen példában az Y tengelyen a BusinessObjectEvent Felelos oszlopának értékét változtatja meg a
motor. Ezt a működést a YAxis/IsChangeAllowed beállítással lehet bekapcsolni. Logikai kapcsoló,
alapértelmezett értéke false.

Az Y tengelyen megjelenő feliratokat tartalmazó DataDefinition-beli oszlopot a YAxis/ValueColumn
beállítással kell megadni. Ha a ViewMode értéke Tree, akkor a YAxis/TreeViewByColumn beállítással kell
megadni annak az oszlopnak a nevét amely szerint csoportosítani szeretnénk az Y tengelyen megjelenő
értékeket.

Az X tengelyen megjelenő egységeket az XAxis/Unit beállítással lehet megadni. Értéke lehet: Minute, Hour,
Day, Week, Month, Year. Az alapértelmezett érték Day. A példában az X tengelyen perc pontossággal
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jelenítünk meg értéket. A Unit és Step együttesen határozzák az X tengelyen megjelenő osztásokat.

Az X tengelyen megjelenő értékek formátumát az XAxis/DisplayFormat beállítással lehet megadni. A
lehetséges beállításokat a következő web-oldalon lehet megtekinteni:
https://docs.dhtmlx.com/scheduler/settings_format.html.

Az X tengelyen megjelenő értékek felosztását az XAxis/Step beállítással lehet megadni. Ennek
alapértelmezett értéke 1. A Unit és Step együttesen határozzák az X tengelyen megjelenő osztásokat, ami az
első példában 30 perces osztásokat jelent.

Az XAxis/Size beállítással lehet megadni, hogy az osztásokból mennyit akarunk megjeleníteni. A példában
ez 24 (Size) darab 30 perces (Step, Unit) osztást jelent, vagyis 12 órát.

Az XAxis/Start beállítással lehet megadni, hogy az X tengelyen megjelenő értékek honnan kezdődjenek.
Alapértelmezett értéke 0. A példában 16 (Start) darab 30 preces (Step, Unit) osztást jelent, vagyis reggel 8
órát.

Tehát az első példában szereplő XAxis/Unit, XAxis/Step, XAxis/Size és XAxis/Start beállítások
együttesen azt jelentik, hogy az X tengely reggel 8 órától este 8 óráig 30 perces osztásokkal fog megjelenni, a
második példában 31 darab nap jelenik meg.

Az XAxis/Length beállítással lehet szabályozni, hogy az X tengelyen egyszerre mennyi osztást lát a
felhasználó (vízszintes görgetés).

A timeline nézetben lehetőség van egy másodlagos X tengelyt megadni. Ez a tengely az elsődleges tengely
felett jelenik meg, ezért ennek az osztását érdemes az elsődleges tengelyhez képest nagyobb egységet
választani. A másodlagos X tengelyt az XAxis/SecondScaleUnit beállítással kell megadni, amely
értékkészlete Minute, Hour, Day, Week, Month, Year, None lehet. Tehát ha a Unit értéke Minute, akkor a
SecondScaleUnit értéke Hour legyen.

Az XAxis/SecondScaleDisplayFormat beállítással kell megadni a másodlagos X tengelyen megjelenő
időpont formátumát. A lehetséges beállításokat a következő web-oldalon lehet megtekinteni:
https://docs.dhtmlx.com/scheduler/settings_format.html.

####SectionList

A megjelenítő a ViewType=SectionList node hatására aktivizálódik. A HTMLTemplate node belsejében azt a
HTML template-t kell megadni, ami az egyes szakaszok megjelenítését írja le. A hivatkozások ugyanúgy
kicserélődnek, mint a többi megjelenítőben,.

Felhasználható attribútumok:

width: A kártya szélességének állítása, célszerű, hogy auto maradjon az értéke.
height: A kártya magasságának állítása, célszerű, hogy auto maradjon az értéke.

Példa:

<HTMLTemplate width="auto" height="auto"> 
 <![CDATA[ 
  <div class="listview_item_content_01"> 
  <div style="margin:[##Margin##];text-align:[##Align##];font-
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size:12px;"> 
   <div>[##Hivatkozas_Tipus##] [##[##type##]_Name##] 
[##EditTitle##] [##EditMegallapitas##] [##EditMegallapitasForNew##] 
[##Edit_ProjectName##]</div> 
  </div> 
 ]]> 
</HTMLTemplate> 

###HTMLTemplates

A Table és TransposedTable megjelenítőket leszámítva a kártyák alapjául szolgáló html definíciót a
HTMLTemplates node-al összefogott HTMLTemplate node-al lehet megadni.

A HTMLTemplate beállításban lehet megadni, hogyan nézzen ki, milyen tartalommal bírjon egy kártya. A
tartalma lehet egy html kifejezéseket tartalmazó szöveg illetve egy url is. Az url 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 az when beállítással lehet megadni. A when-ben adott oszlop értékét kell
itt beállítani, amely alapján eldöl 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> 
 ]]></HTMLTemplate> 
</HTMLTemplates> 
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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>
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Az data definíciós objektumok (DataDefinition) átfogják a rendszer teljes működését. Gyakorlatilag minden
megjelenítő objektum mögött ott állnak. Segítségükkel megteremthető a kapcsolat a két legkülső réteg a UI
és az adatbázis között. Természetesen több más rétegen keresztül. A data definíciós objektumok képesek
felhasználni az üzleti objektumokat a megjelenítő komponensek kiszolgálása közben a különböző adatbázis
műveletek elvégzéséhez. Például a mentést a BusinessObject végzi inplace editing esetében is. Azonban a
DataDefinition fő feladata, hogy adatforrásként funkcionáljon a legtöbb megjelenítő számára, és kezelje a
számára felajánlott filtereket a felhasználói interakciók során.

Elhelyezkedése a rendszerben
Fizikai helye az XML csomag DataDefinition könyvtárában van.

Direkt sosem jelenik meg a DataDefinition a rendszerben, azonban számos kapcsolódási ponttal rendelkezik a
különböző megjelenítőkhöz:

Elérhető funkciók:
Adatforrás definíció
Oszlopok beállítása
Filterek meghatározása és összekapcsolása

Példa



{ 11 } Fejlesztői kézikönyv 6.2 - Data definició és a filterek kezelése.md 5/16/2019

2 / 8

<DataDefinition xmlns="http://effector.hu/schema/ns/datadefinition"> 
 <SqlSelect> 
  <![CDATA[     
   FROM Project p WITH(NOLOCK)     
   WHERE p.Deleted=0 AND 1=1  
  ]]> 
 </SqlSelect> 
 <Columns> 
  <Column name="ProjectID"> 
   <Definition> 
    <![CDATA[p.ProjectID]]> 
   </Definition> 
   <OutFilter> 
    <Alias>Project_ID</Alias> 
    <Type>Out</Type> 
   </OutFilter> 
   <IdColumn>ProjectID</IdColumn> 
  </Column> 
  <Column name="ObjectType"> 
   <Definition> 
    <![CDATA[p.ObjectType]]> 
   </Definition> 
   <OutFilter> 
    <Alias>Template_Project</Alias> 
    <Type>Param</Type> 
   </OutFilter> 
   <IdColumn>ProjectID</IdColumn> 
  </Column> 
  <Column name="CompanyID"> 
   <Definition> 
    <![CDATA[p.CompanyID]]> 
   </Definition> 
   <OutFilter> 
    <Alias>Company_ID</Alias> 
    <Type>Param</Type> 
   </OutFilter> 
   <IdColumn>ProjectID</IdColumn> 
  </Column> 
  <Column name="Name"> 
   <Definition> 
    <![CDATA[p.Name]]> 
   </Definition> 
   <IdColumn>ProjectID</IdColumn> 
  </Column> 
  <Column name="ProjectName"> 
   <Definition> 
    <![CDATA[p.Name AS ProjectName]]> 
   </Definition> 
   <IdColumn>ProjectID</IdColumn> 
  </Column> 
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 </Columns> 
 <InFilters> 
  <InFilter> 
   <Alias>Project_ID</Alias> 
   
<ConnectedColumnDefinition>p.ProjectID</ConnectedColumnDefinition> 
  </InFilter> 
 </InFilters> 
</DataDefinition> 

Adatforrás definíció

Az adatforrás beállítását az SqlSelect node segítségével tehetjük meg. Ez a node alapesetben egy SQL
mondat részletet tartalmaz az oszlopok meghatározás nélkül. Az oszlopok kitöltését a DataDefinition fogja
elvégezni a /DataDefinition/Columns kollekcióban található Column elemek alapján. Ez az SQL mondat
határozza meg azt, hogy milyen adatokat tölt be az adatbázisból az adott objektum. Ezek az adatok fognak az
összerendelt megjelenítő komponensnek adatforrásául szolgálni.

 <SqlSelect> 
  <![CDATA[     
   FROM Project p WITH(NOLOCK)     
   WHERE p.Deleted=0 AND 1=1  
  ]]> 
 </SqlSelect> 

Felhasználható attribútumok:

Lehetőség van tárolt eljárás futtatására is adatforrásként. Ekkor a type attribútumot kell
StoredProcedure-ra, valamint az SqlSelect node értékét a tárolt eljárás nevére állítani.
Alapértelmezett értéke Select.
A distinct attribútum megadásával kapcsolható be az SQL szerver distinct funkciója. Értéke lehet
true vagy false. Alapértelmezett értéke false.

Fontos!

Mi az 1=1 a példában? Az 1=1 kifejezést minden DataDefinition where részébe ki kell írni. Erre azért van
szükség, mert a rendszer ezt a karakterláncot cseréli le a Filter-ek, PSearch-ök és más szűrésre alkalmas
elemek által szolgáltatott feltételekre.

DLL, mint forrás

Amennyiben az adatforrás egy DLL-ben megírt programkód eredménye, akkor az SqlSelect node helyett a
Module node-ot kell használni.

<Module className="Nevter.Osztaly" action="">
[##LocalProgramPath##]\Nevter.dll</Module> 
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A fenti példában megadott Osztaly nevű osztálynak meg kell velósítania az IDataDefinitionModule interfészt.

Oszlopok beállítása

Oszlopok definícióját a /DataDefinition/Columns kollekció Column elemeinek megadásával tehetjük meg.
Minden Column node tartalmaz egy name attribútumot, amely a DataDefinition-ban az oszlop azonosító
szerepét játssza. Később a megjelenítők használatakor ez fogja a kapcsolatot megvalósítani a két
oszlopdefiníció között. Vagy az SQL oszlop nevével egyezik meg, vagy az "alias"-ként használt karakterlánccal.
Alias-t az as kulcsszóval definiálhatunk. Használatát a következő példa szemlélteti:

<Definition>Count(e.EventId) as EventDB</Definition> 

A definícióban felhasználható node-ok a következők:

A BusinessObject node azt határozza meg, hogy az oszlop milyen üzleti objektumhoz tartozik.
Alapvető szerepe van a táblázatban elérhető inplace edit funkció működésében.

Az Definition node tartalmazza az oszlop SQL definícióját. Ennek ugyanolyan szintaktikai
szabályoknak kell megfelelnie, mint egy SQL-es oszlop kifejezésnek. Nem csak oszlopnevet, hanem
bonyolultabb al-lekérdezéséket is tartalmazhat, de ebben az esetben az eredményt egy "alias" névvel
kell ellátni.

 <Column name="EventDB"> 
  <BusinessObject>BusinessObjectProjec</BusinessObject> 
  <Definition>Count(e.EventId) as EventDB</Definition> 
 </Column> 

Hivatkozás másik oszlopra

A Column node IsComposite nevű, logikai értéket felvehető opcionális nodejának beállításával jelezhetjük a
rendszernek, hogy az oszlop definíciójában a DataDefinition egy másik oszlopára (illetve annak értékére)
fogunk hivatkozni. A behelyettesítés az adatlekérdezés után történik meg. Ha hivatkozás a következő
formátumban tehető meg: [##Column.Mezőnév##].

<Column name="ColumnA"> 
 <Definition>ColumnA</Definition> 
</Column> 
<Column name="ColumnB"> 
 <IsComposite>true</IsComposite> 
 <Definition>'Az A oszlop értéke: [##Column.ColumnA##]' AS 
ColumnB</Definition> 
</Column> 

FileInterface használata fájlok letöltésére
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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"> 
 <UseFileInterface>true</UseFileInterface> 
 <Definition><![CDATA[CAST(d.DocumentID  AS VARCHAR(20)) as 
FileInterfaceID]]></Definition> 
 <IdColumn>DocumentID</IdColumn> 
 <OutFilter> 
  <Type>Param</Type> 
  <Alias>FileInterfaceID</Alias> 
 </OutFilter> 
</Column> 
<Column name="FileLink"> 
 <IsComposite>true</IsComposite> 
 <Definition><![CDATA['<a href="FileInterface?p=
[##Column.FileInterfaceID##]&a=download" target="_blank">' + 
ISNULL(d.RenamedFilename,'') + '</a>' AS FileLink]]></Definition> 
 <IdColumn>DocumentID</IdColumn> 
</Column> 

A "FilteInterfaceID" nevű DataDefinition column-ban megadjuk a fájl Document táblabeli egyedi azonosítóját,
a rendszerrel pedig a UseFileInterface nevű node true értékre állításával közöljük, hogy az adott
dokumentumhoz generáljon egy egyedi kulcsot, amely átadódik a "FileLink" nevű DataDefinition column-nak
azáltal, hogy az IsComposite node true-ra van állítva, és a definíciójában hivatkozunk a "FilteInterfaceID"
nevű oszlopra.

Filterek meghatározása és összekapcsolása

A Filter fogalma a rendszerben - mint azt korábban említettük - a panelek és képernyők közötti
kommunikációt megvalósító struktúrát, mechanizmust jelenti. Paraméterezése szempontjából kulcsfontosságú
szerepet kap a DataDefinition. A megjelenítők innen, a megjelenítő definíciós fájlból tudják, hogy az alattuk
elhelyezkedő réteg milyen filtereket képes kezelni ki- és bemenetként.
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Minden filternek van típusa és neve (Alias). Ezek alapján értelmezi a rendszer az összekapcsolások során
végbemenő kommunikációt. A filtereket lehet értelmezni és feldolgozni, vagy esetenként csak átereszteni és
továbbítani a következő komponens felé. Ezeket a viselkedési módokat paraméterezéssel könnyen
változtathatjuk.

Alias: A filternek egyik fontos tulajdonsága az Alias neve. Ezen a néven azonosítható az adott filter a
panelek és képernyők közötti kommunikációban, valamint ez alapján juthatunk hozzá a hordozott
értékhez is (Filter hivatkozás).
Típusa: A filterek Out vagy Param típusúak lehetnek.

Out típusú filterből mindig csak egy lehet aktív.
Param típusú filterek gyakran vesznek részt az EditForm-on egy-egy kontroll alapértelmezett
érték szabályának kiértékelésében, vagy valamilyen más szabályban. A Template_ Alias névvel
kezdődő filtereknek speciális jelentése van. Erről bővebben később ejtünk szót.

Filterek paraméterezése

A Filterek paraméterezéséhez több helyen kell beállításokat eszközölnünk.

Először is el kell döntenünk, hogy az adott oszlop egy azonosító-e! Ha azonosító, akkor paraméterezhető
hozzá egy Filter, amely segítségével az értékét elküldhetjük a többi komponensnek. Ha nem azonosító jellegű
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az adat, akkor definiálhatunk hozzá egy azonosító mezőt. Ezt a definíciót az Column/IdColumn node
segítségével tudjuk megtenni.

Az IdColumn node által meghatározott DataDefinition oszlopot azonosítóként kezeljük, és az itt
megadott oszlop fog Out filter típusként szerepelni a kimenő filterek között. A többi oszlop IdColumn-
ja is szerepelni fog, de csak, mint paraméter.

Az OutFilter node segítségével állíthatjuk be a kimenő filter Alias nevét, valamint a Type node
segítségével a korábban említett típusát.

 <OutFilter> 
  <Type>Out</Type> 
  <Alias>Company_ID</Alias> 
 </OutFilter> 

Példa

Az alábbi példa egy megfelelően felparaméterezett outfiltert mutat be. Ebben az esetben az oszlop saját maga
is egy azonosítót reprezentál, és ezt az azonosítót fogja kimenő filterként használni a megfelelő felhasználói
interakció során (általában oszlopra kattintás).

<Column name="CompanyID"> 
 <BusinessObject>BusinessObjectCompany</BusinessObject> 
 <Definition>c.CompanyID</Definition> 
 <IdColumn>CompanyID</IdColumn> 
 <OutFilter> 
  <Type>Out</Type> 
  <Alias>Company_ID</Alias> 
 </OutFilter> 
</Column> 
<Column name="CompanyName"> 
 <Definition>c.Name AS CompanyName</Definition> 
 <IdColumn>CompanyID</IdColumn> 
</Column> 

Most, hogy rendelkezünk kimenő filterekkel, megtehetjük a bejövő filterek beállítását is. Ezek azok a filterek,
amelyeket a DataDefinition-t használó megjelenítők értelmezni tudnak majd a használat során.

A bejövő filtereket a /DataDefinition/InFilters kollekció InFilter node-jai segítségével állíthatjuk be.
Az itt felsorolt bejövő szűrők fogják a DataDefinition által meghatározott eredménysorokat leszűrni. Itt
általában egy tábla egyedi azonosítóját várjuk. Az itt felsorolt filterek segítségével előállított WHERE feltételek
fognak bekerülni a lekérdezésben található 1=1 kifejezés helyére.

<InFilters> 
 <InFilter> 
  <Alias>Company_ID</Alias> 
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  <ConnectedColumnDefinition>c.CompanyID</ConnectedColumnDefinition> 
 </InFilter> 
 <InFilter> 
  <Alias>Created_By_ID</Alias> 
  
<ConnectedColumnDefinition>c.CreatedbyID</ConnectedColumnDefinition> 
 </InFilter> 
</InFilters> 

Az Alias node a bejövő szűrő nevét határozza meg. Az ilyen nevű Out típusú paramétert fogja tudni
feldolgozni a megjelenítőnk, ez alapján fogja keresni a megfelelő filtereket a bejövő szűrőben.
A ConnectedColumnDefinition node teremt kapcsolatot a bejövő szűrők és a DataDefinition oszlopai
között. Itt az Definition-ben szereplő értéket kell megadni. Ez alapján fogja szűrni a lekérdezést a
DataDefinition.

Lehetőségünk van beállítani egy állandó továbbítási listát is, aminek eredménye képp a felvett alias-al érkező
bejövő szűrők továbbítva lesznek a kimenő szűrők közé.

<ForwardedFilters> 
 <ForwardedFilter> 
  <AsType>Param</AsType> 
  <Alias>Company_ID</Alias> 
 </ForwardedFilter> 
 <ForwardedFilter> 
  <AsType>Param</AsType> 
  <Alias>Project_ID</Alias> 
 </ForwardedFilter> 
</ForwardedFilters> 

Az Alias node értéke határozza meg az alias nevet, az AsType node, hogy milyen típussal kerüljenek be a
kimenő szűrőbe. Out típusú filter csak akkor kerülhet Out-ként továbbításra, ha nincs saját Out típusú filter, ha
van, akkor Param-ként kerül továbbításra.

A Template_* nevű filterek speciálisak, ezek hordozzák a kiválasztott üzleti objektum altípusát. Ha a felhozni
kívánt szerkesztő képernyőn származtatott BusinessObject jelenik meg, akkor egy ilyen filter határozza meg,
hogy melyik altípussal kell megnyitni az adott elemet szerkesztésre. (Például BusinessObjectProjectInfo
esetén a Template_Project filterben fog az Info érték szerepelni.)
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A lenyíló listák paraméterezésére szolgáló állomány a ComboDefinition. Fő célja, hogy a lenyíló lista
értékkészletét definiálja, valamint újra felhasználhatóvá tegye.

Elhelyezkedése a rendszerben
Fizikai helye a ComboDefinitions mappában található. A ComboDefinition mindig referenciaként szerepel,
önmagában nem használható. Rendszerben elfoglalt helyét pedig az alábbi ábra szemlélteti:

Elérhető funkciók:
Adatforrás meghatározása
Érték és megjelenő mezők meghatározása

Adatforrás meghatározása

Példa:

<ComboDefinition xmlns="http://effector.hu/schema/ns/ComboDefinition"> 
 <SourceType>Database</SourceType> 
 <Source> 
  <Database> 
   <SelectionString><![CDATA[ 
    SELECT [PeopleID], [Name]  
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    FROM [People] WITH(NOLOCK) 
    WHERE [Deleted] = 0  
     AND [IsGroup] = 0 
     AND 1=1 
    ORDER BY [Name] ASC 
   ]]></SelectionString> 
   <KeyColumn>PeopleID</KeyColumn> 
   <ValueColumn>Name</ValueColumn> 
  </Database> 
 </Source> 
</ComboDefinition> 
 
<ComboDefinition xmlns="http://effector.hu/schema/ns/ComboDefinition"> 
 <SourceType>XML</SourceType> 
 <Source> 
  <FixedValues> 
   <Value key="1">alma</Value> 
   <Value key="2">korte</Value> 
  </FixedValues> 
 </Source> 
</ComboDefinition> 

Az adatforrás meghatározására két node szolgál, az egyik a kapcsolat típusát, a másik pedig a szelekciós
mondatot határozza meg.

SourceType: A kapcsolat típusa Database vagy XML lehet.
Source: SourceType=Database esetén egy SELECT utasítás, ami az értéklistát kérdezi le. A WHERE
feltételben célszerű rendezni az adatokat, valamint be kell tennünk egy 1=1 kiegészítést a későbbi
szűrés megvalósítása érdekében. Ezt az 1=1 feltételt fogja a rendszer lecserélni a megfelelő szűrő
kifejezésre. A SELECT utasításnak minimum két mezőt tartalmaznia kell.

Érték és megjelenítő mezők meghatározása.

A szelekciós mondatban lekérdezett mezők közül az egyik reprezentálja a ComboBox értékét, a másik pedig a
megjelenítendő leírást. Egy kulcs-érték párok alkotta lista az, amit a ComboBoxban megjelenítünk.

Felhasználható node-ok:

KeyColumn: A comboBox egy sorát reprezentáló érték (kulcs).
ValueColumn: A kulcshoz tartozó megjelenítésre alkalmas mező.
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Általános ismertetés

Definíció

Az objektum informatikai értelmezése a valóság mintájára tulajdonságokkal és viselkedésekkel felruházott
egység, mely tartalmazza az érintett valóságban megjelenő tárgy/fogalom számítógépes leírásához szükséges
változók és alprogramok összességét.

Üzleti értelemben az objektum egy szerkezet vagy tároló, amellyel adatok tárolhatók/jeleníthetők meg és
cserélhetők ki az alkalmazás összetevői és használói között. Az adatok egy-egy üzleti egységet (például egy
számlát vagy más adat rekordot) képviselnek.

Mit is jelent ez? A gyakorlatban minden leírható egy-egy zárt egységként, amely tartalmazza az összetartozó
adatokat és a rá jellemző viselkedési mintákat. Minden ilyen egységnek létezhetnek kapcsolatai, és függőségei
más egységek irányába.

Nézzünk egy pár egyszerű példát:

Személyautó. Alapvető tulajdonságai a márka, típus, rendszám, szín, lökettérfogat, stb.
Számla: A számlának tartalmaznia kell egy egyedi azonosítót, különféle a kiállításra és a teljesítésre
vonatkozó adatokat (kiállítás dátuma, fizetési mód, fizetés típusa, stb.), valamint a vevő, és az eladó
adatait, illetve a tételeket (termékeket/szolgáltatásokat) amelyeket eladtak/megvásároltak.

Modellezése a rendszerben

Az Effector rendszerben is hasonló módon kell elképzelni az üzleti objektumot. Akkor használhatjuk, ha
valamely adathalmazt egységbe ágyazva, a valóságnak megfelelően szeretnénk modellezni.

Hogyan modelleznénk le a fent említett személyautó tulajdonságait:

Tulajdonságok tekintetében szükségünk lesz:

Rendszámra: Szabad szöveges adat.
Márkára: Egy listából választható érték. A lista most tartalmazza csak a következő elemeket: Seat,
Skoda, Mercedes Benz.
Típusra: ami természetesen lehetne bármi, de most egy létező listából választhatunk egy típust,
akárcsak a márka esetén. A lista tartalmazza a következőket: Ibiza, Cordoba, Fábia, Oktávia, A-Class, C-
Class .
Szükségünk lesz még egy azonosítóra is, ami az azonos tulajdonsággal rendelkező egyedeket fogja
megkülönböztetni egymástól. Az azonosító tulajdonság legyen egy egyszerű szám.

Az Effector rendszerben az objektum orientált megközelítésnek megfelelően lehetőség van az objektumok
örökítésére/származtatására is. Ez azt jelenti, hogy lehetőségünk van örökléssel kibővíteni egy-egy üzleti
objektum tulajdonságait és viselkedését.

Egészítsük ki a gépjárművekről alkotott képünket a motorkerékpárok csoportjával: A
motorkerékpárokról a következő adatokat szeretnénk nyilvántartani: márka, típus, rendszám és azt, hogy van-
e rajta bukócső.
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Célszerű az OOP-nak megfelelő megközelítést alkalmaznunk, és kiemelni a közös tulajdonságokat egy ős
osztályba, mely esetünkben a gépjármű lesz. Így tehát a következő objektumaink lesznek:

A márkát és a típust meghagytuk mindkét objektumnál, mert az adatforrásuk teljesen független egymástól.

Az egyes objektumok - ahogyan a valóságban - a rendszerben sem független, izolált egységek, hanem
egymáshoz kacsolódva egy gráfot alkothatnak. A gráfban a csomópontok reprezentálják az egyes
objektumokat, az élek pedig a kapcsolatokat.

Az egyes objektumok között ezek a kapcsolatok egyszerűen modellezhetőek, amelyek egy-egy logikai
összerendelést jelentenek. Ezekkel az asszociációkkal határozhatunk meg az egyes kapcsolt objektumok
viszonyát. Meghatározhatjuk a kapcsolat számosságát, vagy azt, hogy mi történjen, ha egy egyedet törlünk a
rendszerből. Töröljük a hozzá kapcsolódót is, vagy hagyjuk figyelmen kívül? Ha törlök egy számlát a
rendszerből, akkor célszerű, hogy a számla sorai is törlődjenek.
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A rendszerben definiálható kapcsolatok megfelelnek egy-egy relációs adatbázisban létrehozható táblák
közötti relációnak.

A gépjárműves példát kiegészíthetjük a következőekkel: Minden személyautót nyomkövetővel kell ellátni,
ezért nyilvántartásunkba felvehetjük a nyomkövető objektumot is és készíthetünk egy összerendelést mely
meghatározza, hogy melyik személyautóba melyik nyomkövető került. Ez a kapcsolat 1-1 típusú kapcsolat
lesz.

De léteznek olyan adatok melyeket nem szükségszerű objektumként modellezni, ezek nem közvetlenül
jelennek meg a modellezett rendszerben, hanem kisegítő szerepet töltenek be. Például:

a felsorolások, listák melyeket az adatbázis szerkezet fejezetben tárgyaltunk részletesen.

Elhelyezkedés
A BusinessObject sokrétűen használható. A következő ábrák szemléltetik az elhelyezkedését, valamint
kapcsolatait a rendszerben.

file:///fejlesztoi-kezikonyv-adatbazis-szerkezet
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Használat
A valóságos állapotoknak megfelelően megfogalmazott (lemodellezett) objektumokat át lehet ültetni az
Effectorba. Ezt a BusinessObject(BO) XML-séma használatával tehetjük meg. Ez az XML-séma a
DataDefinition-höz hasonlítható funkcionalitással rendelkezik: az adatok beírásával, öröklésével és
megjelenítésével kapcsolatos szolgáltatások paraméterezésére használható.

Megvalósítható funkciók:

Adatok definiálása
Öröklés beállítása
Kapcsolatok/Relációk kezelése
Virtuális mezők meghatározása
Üzleti folyamatok egyes állapotainak és állapot átmeneteinek meghatározása.
Adatok ellenőrzése
Jogosultságok beállítása/kikényszerítése
Extra műveletek elvégzése
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Automatikus feladat készre jelentés

Előfeltételek, konvenciók

Adatbázis: A BusinessObject-t reprezentáló adattáblának léteznie kell, valamint rendelkeznie kell

Deleted TINYINT mezővel, ami a rendszer tranzakció-kezelésében játszik szerepet.
ObjectType VARHCAR(60) megléte akkor szükséges, ha a BO-hoz altípust is szeretnénk
definiálni, azaz örökölést szeretnénk használni a definícióban.

Konvenciók:

Az üzleti objektumok nevének egyedinek kell lennie.
A fájlokat a BusinessObject könyvtárba kell helyezni.
A fájl nevének illeszkednie kell a következő minták egyikére:

Egyszerű objektum esetén: BusinessObject{0}.xml, ahol {0} a BusinessObject neve.
Származtatott objektum esetén: BusinessObject{0}{1}.xml, ahol {0} a
BusinessObject ParentBusinessObject nodejának értéke, az {1} pedig a
BusinessObject nevét jelöli. (Például: BusinessObjectEventInfo.xml)

Paraméterezés

Használható hivatkozások:

Filter: A felhasználói felületen definiált filterek értékei.
Field: Az üzleti objektum saját mezői.
Special: Speciális konstansok.
Session: Az adott munkamenet bizonyos paraméterei.

Adatok definiálása

Adatok definiálását az üzleti objektumot reprezentáló adatbázis tábla és az XML séma megfelelő definíciójával
érhetjük el. Ehhez létre kell hoznunk egy BusinessObject-et, majd a megfelelően kitöltött
/BusinessObject/DataTable, /BusinessObject/UniqueIDColumn és /BusinessObject/Fields/Field
node-ok megadására van szükség. Az itt definiált adatbázis mezők fogják tartalmazni az objektum adatait.
Nem szükséges minden mezőt felhasználni az adatbázis táblából. Gyakori hiba, hogy a
/BusinessObject/UniqueIDColumn node-ban megadott mező nem szerepel a
/BusinessObject/Fields/Field node-ok egyikében sem.

<BusinessObject> 
 <Caption>Ember</Caption> 
 <DataTable>People</DataTable> 
 <UniqueIDColumn>PeopleID</UniqueIDColumn> 
 <Fields> 
  <Field name="PeopleID" /> 
  <Field name="Name"/> 
  <Field name="Jobtitle"/> 
 </Fields> 
</BusinessObject> 
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Felhasznált elemek:

A /BusinessObject/DataTable node az üzleti objektumhoz kapcsolt adatbázis tábla nevét
tartalmazza. Egyszerű objektumok esetében kitöltése kötelező, származtatáskor elhagyható bizonyos
esetekben lásd: Öröklés.
Az üzleti objektum egyedi azonosítóját a /BusinessObject/UniqueIDColumn node reprezentálja.
Egyszerű objektumok esetében kitöltése kötelező. Származtatáskor elhagyható bizonyos esetekben
lásd: Öröklés.
Egy feladat automatikus készre állításához a SetDoneAutomatically node használható.
Az adatbázis mezők definiálása egyszerűen a /BusinessObject/Fields kollekció Field node-jai
segítségével történik: A name attribútum tartalmazza az adatbázisbeli oszlop nevét.
a mező titkosításának típusa is megadható opcionálisan, ezen beállítás szerint fogja a rendszer
adatbázisba menteni az adatot

A későbbiekben láthatjuk, hogy a name attribútum olyan oszlop nevet is definiálhat, amely fizikailag nincs az
üzleti objektum táblájában, hanem egy másik táblában szerepel. Ezt kapcsolatok létrehozásával illetve virtuális
mezők definiálásával érhetjük el. Ilyenkor a két tábla között az 1-1 kapcsolat szükséges, és alkalmazni kell a
aliascolumn és foreignField attribútumokat is. Erről a következő szekciókban lesz bővebben szó.

Gyakorlat: Definiáljuk a személyautó üzleti objektumot alap állapotában öröklés nélkül.

A mezőkhöz megadható egy alapértelmezett érték szabály (RuleValueType) is, amely az objektum
létrehozása során értékelődik ki és állítja be az adott objektum egyes mezőinek az értékét.

<DefaultValue type="Constant" default="false" return="boolean">false</DefaultValue>

Fontos! Ezt az alapértelmezett érték szabályt az Editform-on megadott szabály felülírja, valamint itt a
BO-ban csak konstans szabályok szerepelhetnek!

Alapértelmezett értékekről a Szabályok fejezetben bővebb információt talál.

Öröklés és kapcsolatok meghatározása

Mint fentebb említettük a rendszerben lehetőség van objektumok közti öröklés/származtatás megvalósítására.
Ezt a BusinessObject node attribútumai segítségével tehetjük meg.

<!-- ős BusinessObject (BusinessObjectProject.xml) --> 
<BusinessObject> 
 <DataTable>Project</DataTable> 
 <UniqueIDColumn>ProjectID</UniqueIDColumn> 
 ... 
</BusinessObject> 
 
<!-- leszármaztatott BusinessObject (BusinessObjectProjectSzamlaigazolas.xml) --> 
<BusinessObject mainbo="Project"> 
 <DataTable>orn_Szamlaigazolas</DataTable> 
 <UniqueIDColumn>U_ProjectID</UniqueIDColumn> 

file:///fejlesztoi-kezikonyv-szabalyok
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Ahogyan a példában is látszik szükségünk vagy egy ős és egy leszármazott objektum definiálására. A
referenciát a származtatott objektum tartalmazza, ami az Ős-re mutató mainbo attribútumon keresztül valósul
meg. Ez az érték megegyezik az ős objektum nevével. A két objektum között egy az egyhez típusú relációs
kapcsolat jön létre, ez azt jelenti, hogy ha létrehozunk egy objektum példányt, akkor az adatbázisban mindkét
táblában létre fog jönni pontosan egy adatrekord. A kapcsolatot az egyedi azonosítók valósítják meg:
ProjectID és U_ProjectID.

Amennyiben a leszármaztatott objektum nem fog plusz információt hordozni - nincs kapcsolt adattábla, csak
technikai oka van a származtatásnak - akkor a DataTable és UniqueIDColumn megadása szükségtelen.

Kapcsolatokat azonban nem csak öröklés esetén definiálhatunk, hanem a modellezés közben feltárt
összefüggések reprezentálásához is elengedhetetlenek. A kapcsolatok fokai az adatbázis relációkkal
megegyezőek lehetnek. Működése is egyezik az ott megszokottakkal. Jelentősége főként a mentési, törlési,
adott esetben lekérdezési folyamatokban van.

0-1: Az ilyen kapcsolat nem kötelező, maximálisan kapcsolt objektumok száma 1. Tipikusan olyan
objektumokban használatos, ahol az adott mező értékkészlete összetett adat (objektum) és egy változó
halmazból áll. Ezt úgy modellezhetjük, hogy a létrehozott mezőt idegen kulcsként definiáljuk, azaz
referenciát biztosítunk egy másik objektum példányra. Például: Számla és a jóváhagyó személy. Ahol a
jóváhagyó megléte értékhatárhoz kötött, ezért nem kötelező.
1-1: Nagyon hasonlít az előzőhöz, viszont itt kötelező léteznie egy és pontosan egy összerendelésnek.
Például: Tipikus példája az öröklés.
0-N: Szintén egy nem kötelező összerendelésről beszélhetünk, azonban itt már több objektum
tartozhat egyhez.
1-N: A különbség a 0-N-hez képest itt is csak a kötelezőségben van. Például: Számla, és a rajta szereplő
partner. Mert egy partnernek több számlája is lehet.
N-M: Ez a kapcsolat reprezentálja a több a többhez összerendelést. Minden N-M összerendelés
felbontható két 0/1-N típusra. Megvalósítása a rendszerben kapcsolótábla bevezetésével történik.

Mező értékének öröklése

Öröklés típusok, lehetséges értékei: - NearestSameBusinessObject: ugyanolyan, mint az aktuális abból is az
utolsó - NearestSelectedBusinessObject: kiválasztott (businessObject és objectType attribútomukkal
megadott) lépés, abból is az utolsó - FurthestSameBusinessObject: ugyanolyan, mint az aktuális abból is a
legkorábbi - FurthestSelectedBusinessObject: kiválasztott (businessObject és objectType attribútomukkal
megadott) lépés, abból is a legkorábbi

<FieldInheritances> 
 <FieldInheritance name="Alapadatok"> 
  <InheritanceType>NearestSameBusinessObject</InheritanceType> 
 </FieldInheritance> 
</FieldInheritances> 

 ... 
</BusinessObject> 
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Az üzleti objektum mezőjénél lehet hivatkozni, hogy melyik objektum melyik mezőjének értékét kell, hogy
örökölje. Ehhez opcionálisan feltételt is lehet megadni.

<Field name="IgenyAzonosito"> 
 <InheritedValue fieldInheritanceName="Alapadatok" 
fieldName="KorabbiMezoNeve"></InheritedValue> 
 <Condition type="SQL" return="string" default="">...</Condition> 
</Field> 

Kapcsolatok definiálása

Kapcsolatok definiálására az objektumok BusinessObject/RoleConnections kollekciójának
RoleConnection elemeinek paraméterezésével van lehetőség.

Az alábbi példa tartalmazza az összes használható node-ot a kapcsolatok definiálásához.

 <RoleConnection type="Relation" deletingmode="AllowIfEmpty" 
direction="Child" RoleName="ProjectDocument"> 
   
  <!-- kötelező rész 
  <ToMinimum>0</ToMinimum> 
  <ToMaximum>N</ToMaximum> 
  <FromMinimum>0</FromMinimum> 
  <FromMaximum>N</FromMaximum> 
  <BusinessObject>BusinessObjectDocument</BusinessObject> 
  --> 
   
  <!--    0/1-1/N kapcsolat esetén 
  <ConnectionIDField>EventID</ConnectionIDField> 
  --> 
   
  <!-- N-M kapcsolat esetén használható 
  <ConnectionTableName>ProjectDocument</ConnectionTableName> 
  <ConnectionTableID name="ProjectID">ProjectID</ConnectionTableID> 
  <ConnectionTableID 
name="DocumentID">DocumentID</ConnectionTableID> 
  --> 
   
 </RoleConnection> 

Felhasznált nodeok:

A type attribútum a kapcsolatdefiníció típusát jelöli. Lehetséges értékei:

Relation: A két objektum közötti klasszikus relációs kapcsolatot jelenti. Az objektumok tipikusan
nincsenek egymással öröklési viszonyban. A kapcsolat foka a következők egyike lehet 0-1, 1-1, 0-
N, 1-N, N-M és ezek inverzei.
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Descent: Leszármazotti kapcsolat jelölésére szolgál. Ebben az esetben a ConnectionIDField
csupán az összekapcsolásban résztvevő azonosítók meghatározására szolgál, mint egy idegen
kulcs definíció. Az Ős objektumban kötelező. Az így definiált kapcsolatok foka a származtatás
miatt 1-1.

direction A kapcsolat irányát jelöli. Meghatározza, hogy az aktuális és a kapcsolt objektum hol
helyezkedik el a kapcsolatban. A kapcsolat lehet Parent vagy Child irányú.

Parent: A kapcsolat a szülő felé mutat, tehát a kapcsolat által meghatározott BO egyedi
azonosítója, mint külső kulcs szerepel az aktuális objektumban.
Child: A gyerek objektum felé mutató kapcsolat. Itt a saját azonosítónk szerepel a kapcsolt
objektum egy mezőjében.

RoleName: A kapcsolat elnevezése. Egy-egy objektumon belül definiált kapcsolatoknak egyedi névvel
kell rendelkezniük.

deletingmode: A kapcsolat viselkedését határozza meg törlés esetén.

AllowIfEmpty : Az aktuális objektum csak akkor törölhető, ha nincs az adott kapcsolathoz
tartozó adatbázis rekord.
Cascade :Akkor az objektum törlésekor a kapcsolt táblák azon sorai is törlődnek, amelyek erre az
üzleti objektumokra mutatnak.

A kapcsolat számosságát/fokát meghatározó nodeok a következők: FromMinimum, ToMinimum,
FromMaximum, ToMaximum. A lehetséges értékek: 0 (ToMaximum esetén nem értelmezett), 1, N.

0/1-1/N kapcsolat definiálása: Ebben az esetben nincs szükségünk másra, mint beállítani a kapcsolat fokát, a
másik oldalán szereplő üzleti objektumot és annak egyedi azonosítóját. Ezt a BusinessObject és a
ConnectionIDField megadásával tehetjük meg. A BusinessObject megadása a fájl nevével történik a
kiterjesztés elhagyásával.

 <RoleConnection direction="Child" RoleName="Users"> 
  <ToMinimum>1</ToMinimum> 
  <ToMaximum>1</ToMaximum> 
  <FromMinimum>0</FromMinimum> 
  <FromMaximum>1</FromMaximum> 
  <ConnectionIDField>UserID</ConnectionIDField> 
  <BusinessObject>BusinessObjectUsers</BusinessObject> 
 </RoleConnection> 

Öröklés: Speciális 1-1-es kapcsolat. A kapcsolat típusa Descent és nem kell megadnunk a
ConnectionIDField-et, hiszen egyértelműen meghatározható a kapcsolt objektumokból. Mindkét oldalon
az egyedi azonosító fogja megvalósítani a kapcsolatot.

N-M kapcsolat estén a számosságot meghatározó "From/To" node-okon kívül a kapcsolt üzleti objektumot
kell megadnunk a BusinessObject segítségével, valamint a reláció konvertálását megvalósító kapcsolótábla
adatait kell beállítanunk. Ez utóbbit a ConnectionTableName és a ConnectionTableID nodeok segítségével
tehetjük meg.
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 <RoleConnection type="Relation" direction="Parent" 
RoleName="ProjectPeople"> 
  <ToMinimum>0</ToMinimum> 
  <ToMaximum>N</ToMaximum> 
  <FromMinimum>0</FromMinimum> 
  <FromMaximum>N</FromMaximum> 
  <BusinessObject>BusinessObjectProject</BusinessObject> 
  <ConnectionTableName>ProjectPeople</ConnectionTableName> 
  <ConnectionTableID name="ProjectID">ProjectID</ConnectionTableID> 
  <ConnectionTableID name="PeopleID">PeopleID</ConnectionTableID> 
  <ConnectionTableID 
name="ProjectRoleID">ProjectRoleID</ConnectionTableID> 
 </RoleConnection> 

A kapcsolótábla nevét a ConnectionTableName definiálja. A ConnectionTableID-k pedig a tábla oszlopait
és azokat a mezőket határozzák meg, amelyek az egyes üzleti objektumokat fogják a kapcsolótáblával
összekötni. A fenti példa adatstruktúráját az alábbi ábra szemlélteti:

Virtuális mezők meghatározása

Virtuális mezőnek nevezzük azokat az adatokat, amelyek nem tartoznak az egyes üzleti objektumokhoz,
hanem más kapcsolt objektumok tulajdonságai, de a felhasználói felületen mégis megjelennek,
szerkeszthetők. Az adott objektum használata közben a definiált reláción keresztül átnyúl a rendszer és
karbantartja a kapcsolt objektumban szereplő mezőket is.

A virtuális mezők paraméterezésében a következő nodeok vesznek részt:

<RoleConnection type="Relation" deletingmode="Cascade" direction="Child" 
RoleName="EventPeople"> 
 <ToMinimum>0</ToMinimum> 
 <ToMaximum>1</ToMaximum> 
 <FromMinimum>0</FromMinimum> 
 <FromMaximum>1</FromMaximum> 
 <BusinessObject>BusinessObjectPeople</BusinessObject> 
 <ConnectionTableName>EventPeople</ConnectionTableName> 
 <ConnectionTableID name="EventID">EventID</ConnectionTableID> 
 <ConnectionTableID name="PeopleID">Felelos</ConnectionTableID> 
 <AliasValues> 
  <AliasValue name="EventRoleID" type="SQL" default="1" 
return="int">1</AliasValue> 
 </AliasValues> 
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</RoleConnection> 
 
<Field name="Felelos" aliascolumn="PeopleID" aliasrolename="EventPeople"> 
 <DefaultValue type="Simple" 
return="int">`[##Session.UserID##]`</DefaultValue> 
</Field> 

Kapcsolat: Egy megfelelő kapcsolat leírót szükséges kiegészíteni egy AliasValues kollekcióval. A kollekció
elemei, az AliasValue node-ok valójában egy-egy szabály definíciót írnak le, amely meghatározza, hogy
hogyan kell kitölteni a name attribútumban megadott mezőt. A Szabályok fejezetben bővebb információt talál.

Mező definíció: Az aliasrolename attribútum határozza meg, hogy melyik kapcsolatot kell használni az
adott mező feltöltéséhez vagy módosításához. Az aliascolumn attribútum felelős a konkrét adatmező
meghatározásáért, legyen szó akár kapcsolt tábláról, akár objektumról.

A példa az eseményhez kapcsolt felelős beállítását teszi lehetővé. A résztvevők (EventPeople) között
pontosan egy rekord lehet, ahol a szerepkör (EventRoleID) "Felelős". A szerepkört (kötelező mező) jelen
esetben az N-M kapcsolatot megvalósító kapcsolótábla tartalmazza, így amikor egy újabb embert kapcsolunk
az eseményhez, ezt a mezőt is ki kell töltenünk. Normál esetben ennek az összerendeléshez rögzített adatnak
a kitöltését megoldhatnánk egy külön karbantartó ablakban is, de mivel pontosan egy rekord lehet,
felhasználhatjuk a virtuális mezőket a kitöltés megvalósítására. Így a felelős egyszerűbben kitölthető.

Megjegyzés: ez egy elavult módszer, sokkal érthetőbb/egyszerűbb módon megadható ez a kapcsolat a
ForeignFields-el

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

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> 
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 </ForeignField> 
</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.
TableName: Az eredeti táblával 1:1 -es kapcsolatban levő tábla neve.
TableField: A TableName beállításban megadott táblában található mező neve.
A BusinessObject-ben a Fields szakaszban megadott oszlop neve. A Value és
BusinessObjectField beállítások közül csak az egyiket kell megadni. 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.

Üzleti folyamatok egyes állapotainak és állapot átmeneteinek meghatározása

Az üzleti folyamatok modellezése és paraméterezése közben itt, az üzleti objektumoknál rögzíthetjük azt a
logikát, amely a folyamat egyes állapotaiból tovább lépteti az adott folyamatot. Ezeket a beállításokat a
Trigger-ek segítségével tehetjük meg. A triggerek paraméterezéséhez szükségünk van egyfajta visszafelé
gondolkozásra.

Mit is jelent ez? Miért kell visszafelé gondolkoznunk?

Egyszerűen azért, mert a rendszerben nem azt mondjuk meg, hogy egy tevékenységnek mi lesz a hatása,
hanem azt, hogy az adott hatás milyen tevékenységek következménye lehet. Ezáltal sokkal szabadabban
tervezhetjük, szervezhetjük a folyamatainkat, kevesebb hibát követhetünk el a definíció folyamán. A folyamat
motor indulásakor már rendelkezésére áll a folyamat lépések összes lehetséges kombinációja, mely
tartalmazza az összes referált objektumot is.

Tehát kicsit előre tekintve ha "A" esemény után a "B" eseménynek kell létrejönnie, akkor a "B" esemény
trigger-ei közé kell rögzítenünk azt a szabályt amely hatására a "B" objektum elkészül. Ez adott esetben
valamely az "A" objektum által kiváltott esemény lesz. (Az "A" objektum valamilyen tulajdonságának
megváltozása.)

A komplexebb trigger-ek mélyebb megértését segíti, ha a folyamatok paraméterezésével is tisztában vagyunk.
Ezt a Folyamatok fejezetben tehetjük meg. A két fejezet összefügg egymással, így ajánlott ezen a ponton
áttérnünk oda, majd vissza a paraméterezés megértéséhez.

Triggerek paraméterezése

A folyamat motor működése következtében (amely a folyamat leírókon alapul) azoknál az objektumoknál,
amelyek nem vesznek részt folyamatokban (nem szerepelnek egyetlen folyamat definícióban sem) a triggerek
nem lesznek értelmezve.

Az egyes triggereket a Triggers kollekció Trigger elemeinek segítségével tudjuk felsorolni. Ezek a triggerek
vezérlik a folyamatok állapot-átmeneteit, meghatározzák, hogy egy üzleti objektumban történt esemény
hatására mi történjen; jöjjön-e létre egy új objektum, vagy frissüljön-e valamelyik adat. A triggerek
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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 utasítást is lefuttathat a folyamat
motor.

<Trigger sourceBusinessObject="Event" sourceObjectType="Iktatas02" action="Create" 
event="Done"> 
 <Condition type="Simple" return="boolean" default="false"><!
[CDATA[`[##Field.FolyamatVezerlo##]`==30]]></Condition> 
</Trigger> 

A Trigger nodeok számos attribútummal rendelkezzenek, egy részük független, míg másik részük egymástól
is függő logikai összerendeléseket tartalmaz.

Független attribútumai:

sourceBusinessObject és a sourceObjectType attribútumok együttesen határozzák meg azt az
üzleti objektumot, amely a triggert aktiválni fogja. Az objektum a Project/Event objektum vagy egy
leszármazottja lehet, az objektum típusát a sourceBusinessObject, míg leszármazott típusát a
sourceObjectType attribútumban kell rögzítenünk. A Fenti példánál maradva az átmenet kiváltója a
BusinssObjectEventIktatas02 objektum lesz.
action: meghatározza a kiváltott esemény típusát, azaz mit kell csinálnunk, mikor ez a trigger
aktiválódik. A típus a következő értékeket veheti fel:

Create: Létrejön az új üzleti objektum abból a típusból, ahol a trigger definiálva van.
Modify: Az objektum módosítva lesz, ahol a trigger definiálva van. A módosítás során
használhatók a speciális változók is. Azonban csak konstans érték lehet a megadott kifejezés.
RunSQL: Egy tetszőleges SQL utasítást futtat le a rendszer. Az utasításban használhatók a speciális
változók is.

isAttachedWorkflow: Megmutatja, hogy kapcsolt folyamat van-e beállítva.
attachedWFTemplate: A kapcsolt folyamat referenciáját tartalmazza, ha van ilyen.
event: Minden triggernél alkalmazható node, azt az eseményt tartalmazza, amely kiváltja a trigger
aktiválását. Értékei a következők lehetnek:

Done: Készre jelentéskor történik a trigger aktiválása.
Created: Létrehozás után történik a trigger aktiválása. A folyamat első lépésének létrejöveteléhez
használt TriggerEvent. Például a folyamatot indító ügylet objektum (Project) létrejötte után
jöjjön létre automatikusan az első folyamat lépés (Event objektum).

Felhasználható alnode-ok:

Condition: Feltételt határoz meg, amely a trigger aktiválódása esetén kerül kiértékelésre. Az eredmény
függvényében hajtja vagy nem hajtja végre a action-ben megadott műveletet.

SQL: A RunSQL trigger típus esetén futtatandó SQL utasítás.

ForeignKey: Modify és RunSQL trigger típus esetén ezzel a beállítással kell megadni annak a mezőnek
a nevét amely összeköti a másik objektummal.
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SetValues: Ez a node a Modify típusú trigger esetén határozza meg, hogy az üzleti objektum mely
tulajdonságai, mire változzanak. Összetett elem, amelynek a felépítése a következő:

érték

Több SetValue node-ot is tartalmazhat. Ebben az esetben mindegyik módosítás megtörténik. A SetValue
node fieldName attribútuma tartalmazza a módosítandó mező nevét. Az új érték a node tartalma lesz. Ez
nem lehet kifejezés.

Lehetőség van egyazon típusú objektum több, párhuzamos példányának létrehozására, ha például több
ember jóváhagyása szükséges egy feladathoz. Továbbá nem csak konkrét felelősöket, hanem szerepköröket is
lehet hozzárendelni a feladathoz. Ez dinamikusan fog kiértékelődni annak eredményeképpen, hogy a folyamat
konkrét lefutásához milyen szerepkörök (és a szerepkörökhöz milyen személyek) lettek rendelve. A rá
következő lépés akkor fog létrejönni, ha az összes párhuzamos ág lefut.

Adatok ellenőrzése

Az adatok ellenőrzésére a mentés előtt kerül sor. Ilyen jellegű ellenőrzés beállítására a
/BusinessObject/Methods kollekció segítségével van lehetőség. Ez a kollekció multifunkciós. Segítségével
különböző üzleti logikák is futtathatók.

Az ellenőrzésre egy kiemelt elem használatos. Ez a OnValidate node, mely egy szabályt tartalmazhat. A
szabályokról bővebben a Szabályok cikkben olvashat.

Extra műveletek elvégzése

A /BusinessObject/Methods kollekció segítségével az üzleti objektum különböző eseményeire
reagálhatunk, és futtathatunk le üzleti logikát SQL vagy modul segítségével. Az események a következők
lehetnek:

BeforeSave: Üzleti objektum mentése előtt fut le.
AfterSave: Közvetlenül mentés után használhtó fel.
AfterDelete Az objektum törlésekor futtatható logikát tartalmazhatja.
AfterCreate: Az objektum létrehozása után lehet vele futtatni valamilyen üzleti logikát.
`AfterLoad': Az objektum betöltése után lehet vele futtatni valamilyen üzleti logikát.

Minden egyes node tartalmazhatja következőket:

Module: Az action button-nál tárgyalt Module. A logikát megvalósító DLL.

RunSQL: SQL lekérdezés.

[##LocalProgramPath##]\orn_ReleaseTest.dll

A Module 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).
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Mivel az üzleti objektumban definiált triggerek ad-hoc eseményeknél nem futnak le, a legmegfelelőbb hely
például egy SQL futtatásához mentés vagy leokézás után a Methods/AfterSave node.

Ez a példa egy dokumentum BusinessObject-ből lett kiragadva. Feladata, hogy a dokumentum üzleti
objektum mentése után, ha új dokumentum van rögzítve, akkor szúrjon be egy sort a DocumentConnection
táblába.

<Methods> 
 <AfterSave> 
  <RunSQL> 
   <![CDATA[ 
 IF '[##Filter.JumpType##]' = 'New' BEGIN 
  INSERT INTO DocumentConnection (BoType, BoId, DocumentID, Deleted, 
Created, CreatedByID) 
  SELECT 'Event', '[##Field.EventID##]', '[##Field.U_DocumentID##]', 
0, GETDATE(), '[##Session.UserID##]' 
 END]]> 
  </RunSQL> 
 </AfterSave> 
</Methods> 

Jogosultságok beállítása/kikényszerítése

Az Effector képes jogosultság kezelésére a BusinessObject-ek szintjén is. Lényegében be lehet
paraméterezni, hogy egy adott üzleti objektumhoz kinek milyen hozzáférése van. Az egyes jogosultságok
definiálására a /BusinessObject/Rights kollekcióban van lehetőség az itt megadható szabályok
segítségével. Ezek a szabályok RuleValueType típusúak, így a már megszokott módon alkalmazhatók. Az
objektum kezelése során értékelődnek ki. A szabályokról bővebben a Szabályok cikkben olvashat. A következő
szabályok elérhetők a jogosultságok beállítására:

Create: Kiértékelése megmutatja, hogy az adott feltételekkel létrehozható-e az üzleti objektum.
Delete: Törlés engedélyezett-e az adott objektumon.
Modify: Módosítható-e az objektum.
View: Engedélyezett-e az objektum adatainak megjelenítése.

Ebben a példában egy osp_wrk_ValidateUserRights nevű tárolt eljárásban van megvalósítva központilag a
jogosultság ellenőrzése. A tárolt paraméterei sorrendben: a bejelentkezett felhasználó azonosítója, a
BusinessObject neve, a BusinessObject altípusa, jog neve.

Példa:

 <Rights> 
    <Create type="SQL" return="boolean" default="false"> 
        execute osp_wrk_ValidateUserRights '[##Session.UserID##]', 'Document', 
'RoleDetails', 'Create' 
    </Create> 
    <View type="SQL" return="boolean" default="false"> 
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        execute osp_wrk_ValidateUserRights '[##Session.UserID##]', 'Document', 
'RoleDetails', 'View' 
    </View> 
    <Modify type="SQL" return="boolean" default="false"> 
        execute osp_wrk_ValidateUserRights '[##Session.UserID##]', 'Document', 
'RoleDetails', 'Modify' 
    </Modify> 
    <Delete type="SQL" return="boolean" default="false"> 
        execute osp_wrk_ValidateUserRights '[##Session.UserID##]', 'Document', 
'RoleDetails', 'Delete' 
    </Delete> 
</Rights>
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A karbantartó képernyők új adat rögzítésekor, vagy meglévő adatok/objektumok megtekintésekor játszanak
szerepet. Felépítését tekintve nincs nagy különbség a más programokban megszokott karbantartó
képernyőkhöz képest. Az Effectorban is feliratokból, beviteli mezőkből, funkció gombokból, esetlegesen plusz
grafikai elemekből álló megjelenítőről beszélünk.

Elhelyezkedése a rendszerben
Fizika helye az XML csomag EditForm könyvtárában van.

A karbantartó képernyők, mint megjelenítők mindig egy-egy komponensbe/komponens fülbe ágyazva
jelennek meg. Működésükből kifolyólag tartozik hozzájuk egy DataDefinition, valamint egy BusinessObject.
Ezek az objektumok fogják elvégezni többek között az adatbázissal kapcsolatos teendőket.

Működés
Lekérdezés: Egy létező rekord esetén annak lekérése a BO-ban felsorolt mezők alapján.

file:///fejlesztoi-kezikonyv-data-definicio
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Módosítás: A beviteli mezőkben lévő értékek alapján udpate-eli a teljes sort, ami szerepel a BO-ban.
Minden változásról automatikusan készül egy bejegyzés az FSYS_Log táblába.
Törlés funkció: Speciális, mivel nincs fizikai törlés a rendszerben, ezért ez egy update–re delegálódik,
ahol a Deleted mező értéke 1-re változik.
Beszúrás: Két lépcsős művelet. Ahhoz, hogy az esetlegesen kapcsolt komponensek (tipikusan az
EditForm mellett jobbra egy Grid, ami pl. az esemény résztvevőit mutatja) meg tudják kapni az újonnan
felvett rekord azonosítóját – és így teljes értékűen tudjanak működni – meg kell kapniuk az EditForm
mögött lévő adatsor egyedi azonosítóját. Ilyenkor az történik, hogy az új gomb megnyomás után
beszúródik egy üres sor, majd ezt jeleníti meg az EditForm. Így a mentés gomb megnyomása után egy
sima módosítás fog lefutni. A definiált DefaultValue-k (BO-ban, vagy EditForm-on) értelemszerűen a
beszúrással egy időben kerülnek be a sorba. Ilyenkor a Deleted oszlop értéke először 2 lesz, majd a
mentés gomb megnyomása után változik 0-ra.

Használható hivatkozások:
Filter: A felhasználói felületen definiált filterek érékei.
Field: Az üzleti objektum saját mezői.
Special: Speciális konstansok.
Session: Az adott munkamenet bizonyos paraméterei.

Filter kezelés specialitása
Létezik egy speciális filter, amely csak EditForm esetén használható, amit a keretrendszer automatikusan kezel.
Ez a JumpType alias névvel kerül bele a bejövő filterek közé, és az értéke New vagy NoAction lehet. Új felvitel
esetén mindig van ilyen Filter és az értéke New. Egyéb Link esetén vagy nincs ilyen Filter, vagy az értéke
NoAction.

Elérhető funkciók
Karbantartó definiálása
Kezelt adatok és kontrollok definiálása

Karbantartó definiálása

A karbantartó definícióját az alábbi kötelező node-ok megadásával végezhetjük el. Mindegyikből csak egy
szerepelhet. A leíró gyökéreleme a Form node, amely a következőket tartalmazza:

A Caption node segítségével állítható be az EditForm címkéje, mely jelenleg nem jelenik meg a
felületen.
DataDefinition: Az EditForm-hoz tartozó DataDefinitiont állíthatjuk be ezen keresztül. Az itt beállított
DataDefinition a filterek kezelésében játszik szerepet.
BusinessObject: az EditForm-hoz tartozó BO-t tartalmazza.
Rules: EditForm szinten definiálhatunk szabályokat; jelenleg egyedül a Readonly szabály használható,
vagyis egész EditForm-ra megmondhatjuk, hogy szerkeszthető-e vagy sem, nem kell minden egyes
beviteli mezőnél beállítanunk azt. Ez a beállítás felüldefiniálható az egyes beviteli mezőknél. A szabály
beállításáról a Szabályok menüpontban található bővebb leírás.
ReportContentChangedOnValueChange: opcionális logikai kapcsoló. Ha a node értéke true, akkor a
mégsem gombra vagy a dialógus ablak jobb felső sarkában lévő "X" gombra kattintva figyelmeztet a
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rendszer, hogy az adott ablakon módosítottuk valamelyik mezőt, és biztosan el akarjuk-e vetni azt.
Alapértelmezett értéke true.

Példa:

<Form xmlns="http://effector.hu/schema/ns/editform"> 
 <Caption>Esemény módosítása</Caption> 
 <DataDefinition>DDEventEdit</DataDefinition> 
 <BusinessObject>BusinessObjectEvent</BusinessObject> 
 <ControlGroup name="Név"> 
  <Control> 
   <Type>Label</Type> 
   <Name>Label_Name</Name> 
   <Caption>Név</Caption> 
   <Width>150</Width> 
  </Control> 
  <Control> 
   <Type>TextBox</Type> 
   <Name>TextBox_Name</Name> 
   <Width>200</Width> 
   <BindingName>Name</BindingName> 
  </Control> 
  </ControlGroup> 
 
</Form> 

Kezelt adatok és kontrolok definiálása

A kontrolokat a Form/ControlGroup kollekció segítségével állíthatjuk be. Az egyes ControlGroup tag-ek
között soroljuk fel az egymás mellett megjelenő kontrollokat. Egyetlen kötelezően megadandó attribútuma
van:

name: a ControlGroup nevét határozza meg. Az elnevezés egyedinek kell, hogy legyen!

A ControlGroup kollekció Control node-jaiban soroljuk fel az egymás mellett megjelenítendő kontrollokat.
Ezekből tetszőleges számú lehet (az esetek döntő többségében azonban két elemről beszélünk: egy címkéről
és egy beviteli mezőről).

A Control-ok definíciójához egységesen használható node-ok a következők:

Type: A kontrol típusa. Lehet például Label, TextBox, stb.
Name: A beviteli mező egyedi neve.
Width: A beviteli mező szélessége pixelben.
BindingName: Segítségével kapcsolható össze az adatbázis mező és a beviteli mező; a mező
azonosítóját tartalmazza.

Az előbb felsorolt node-ok mindegyike kötelező a Width mező kivételével!
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A kontrolok nagy részénél használható (TextBox, Date, DateTime, ComboBox, QueryTextBox) a következő
beállítási lehetőség:

TouchValueList: Lehetőség van arra, hogy egy dobozban pár értéket megadva egyszerűsítsük az elem
kiválasztását. Ezt a TouchValueList attribútum megadásával tehetjük meg. Ez egy RuleValueType
típusú kifejezés, melyről a Szabályok fejezetben olvashat bővebben. A helyes működéshez azonban
szükséges a type attribútum Constant-ra állítása, valamint a lekérdezés által visszaadott
oszlopneveknek Key-nek és Value-nak kell lenniük. Itt is használhatók a szokásos [##Field.*##],
[##Filter.*##], stb. hivatkozások.

Címke

A címke definíciójában szükséges speciális node a következő:

Control/Caption: a felirat, csak Label típus esetén van értelme

TextBox

Egyszerű szabad szöveges bevitelt tesz lehetővé, opcionálisan maszkolás is beállítható hozzá. TextBox

Control node-ban definiálható opcionális node-ok:

Precision: Tört számok esetén megadhatjuk a beírható tizedesjegyek számát (nemnegatív egész
szám). Alapértelmezett érték: 2

IsThousandsGrouped: Szám mező esetén ki/be kapcsolhatjuk az ezres csoportosítást. Lehetséges
értékei: true, false. Alapértelmezett érték true.

UseHTMLEncode: A mezőbe írt értéket HTML kódolással tároljuk-e az adatbázisban. Alapértelmezett
értéke false.

TextAlign: Szám mező esetén alapértelmezésben jobbra igazítja az értékeket a rendszer, szöveg
beviteli mező esetén balra igazít. Ennek az attribútumnak Left,Right,Default értékei lehetnek.

IsMultiline: Többsoros szövegdoboz megjelenítését teszi lehetővé. Opcionális. További testre szabás
érdekében felhasználhatjuk az alábbi attribútumokat is:

useHTMLEditor: Logikai érték, true esetén a HTML szerkesztő jelenik meg.
htmlEditorToolbars Opcionális attribútum. Egy eszköztár készlet nevét lehet megadni, amit
definiálni kell az \uis\default\extras\ckeditor\config.js fájlban. Például: toolbar_Basic
beállítás esetén az attribútum értéke Basic kell, hogy legyen.
useCodeMirror Kódrészlet megjelenítése esetén syntax highlight alkalmazása.
IsResizable: többsoros szöveges beviteli mező átméretezését engedélyezhetjük/tilthatjuk.
Alapértelmezett értéke 'true'.

IsPassword: Logikai érték. 'true' esetén csillag jelenik meg a beírt karakter helyett. Opcionális.

Mask Megadásával egy alapszintű maszkolási lehetőséget tudunk beállítani. Például: <Mask>99999999-
9-99</Mask>. A maszkban a 9 jelenti a számokat, A jelenti a betűket, * jelent vagy számot, vagy betűt,
a köztük lévő speciális karakterek megjelennek és el is tárolódnak az adatbázis táblában.

file:///fejlesztoi-kezikonyv-szabalyok
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CharacterCounterType: Ha az adatbázis mező szöveg típusú, és a hossza korlátozva van, akkor ezen
node megadásával megmondhatjuk, hogy a megengedett karakterszámot kiírja a rendszer. Opcionális.
Lehetséges értékei:

None: Nincs kiírva (alapértelmezett érték)
Count: Számolja a beírt karaktereket.
Remaining: A maximális karakterszámból levonja a beírt karakterek számát.

MaxLength: szöveges beviteli mező esetén korlátozhatjuk a maximálisan beírható karakterek számát.

QueryTextBox

Egy érték listából választva állíthatjuk be a mező értékét. Működése megegyezik a ComboBox-szal, azonban itt
az érték lista egy több oszlopos listát jelenít meg.

Control node-ban definiálható node-ok:

Screen: Annak a képernyőnek a nevét tartalmazza, amely megnyílik a "..." gomb megnyomásakor.
DataDefinition: Az adatforrásként kapcsolt DataDefinition neve, amely a kapcsolt mezőnek megfelelő
adatokat tartalmazza.
KeyColumnDefinition: Annak az oszlopnak a neve, amely az értéket tartalmazza.
ValueColumn: Annak az oszlopnak a neve, amely az értékhez tartozó szöveg leírást tartalmazza.

Példa:

<Control> 
 <Type>QueryTextBox</Type> 
 <Name>QueryTextBox_CompanyID</Name> 
 <BindingName>CompanyID</BindingName> 
 <Width>200</Width> 
 <Screen>ScreenChoiseCompany</Screen> 
 <DataDefinition>DataDefinitionCompanyEdit</DataDefinition> 
 <KeyColumnDefinition>CompanyID</KeyColumnDefinition> 
 <ValueColumn>Name</ValueColumn> 
 <Required return="boolean" default="false" type="Constant">true</Required> 
 <DefaultValue type="Constant" return="int" default="">
[##Filter.Company_ID##]</DefaultValue> 
</Control> 

Ennél a beviteli mezőnél lehetőség van arra, hogy egyszerre több mezőt is kitöltsünk az adott üzleti
objektumban egyetlen lépéssel, ehhez a ConnectedControls kollekció ConnectedControl elemeiben kell
megadni a megfelelő értékeket. A ConnectedControl node-ban beállított érték az EditForm-on megjelenő
kontrol neve, a column attribútum pedig a lekérdezésből kiválasztott oszlop megnevezése mely, mint érték
kerül a ConnectedControl-ban megadott beviteli mezőbe. Abban az esetben, ha a ConnectedControl által
hivatkozott beviteli mező típusa ComboBox vagy QueryTextBox, akkor meg kell adni a beviteli mezőben
megjelenítendő érték oszlopát is, amit a displayColumn attribútummal lehet megtenni (ez ugyanúgy egy
oszlop neve a lekérdezésből).
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<ConnectedControls> 
 <ConnectedControl 
column="Product_Type">TextBox_Product_Type</ConnectedControl> 
 <ConnectedControl 
column="Part_Number">TextBox_Part_Number</ConnectedControl> 
 <ConnectedControl column="EUR_MSRP">TextBox_Listaar</ConnectedControl> 
 <ConnectedControl column="City_ID" 
displayColumn="CityName">ComboBox_City</ConnectedControl> 
</ConnectedControls> 

DateTime

Dátum és idő választó kontrol. Az opcionálisan felhasználható node, melyek segítségével a lenyíló listában
megjelenő értékeket szabályozhatjuk a következők:

Step: Ezek lesznek a lépésközök percben.

Date

Dátum választást lehetővé tevő kontrol.

ComboBox

Segítségével egy lenyíló listában szereplő kulcs/érték párokból lehet egyet választani.

<Control> 
 <Type>ComboBox</Type> 
 <Name>ComboBox_Priority</Name> 
 <BindingName>Priority</BindingName> 
 <Width>200</Width> 
 <ComboDefinition>ComboPriority</ComboDefinition> 
</Control> 

A fenti példában a "ComboBox_Priority" nevű ComboDefinition.xml fájlban definiált lista jelenik meg. A
ComboDefinition–ben van definiálva, hogy mi a KeyColumn, amely elmentődik az adatbázisban, és a
ValueColumn ami pedig megjelenik.

Egy gyakori felhasználási eset, ha a lookup táblából kérdezünk le adatokat, akkor plusz 2 node-ra is
szükségünk lesz. Így nem kell minden lookup csoportra külön leírót készíteni.

LookupFilterName: Ez az attribútum határozza meg, hogy melyik filter helyére helyettesítsük be a
LookupFilterValue-ban szereplő adatot.
LookupFilterValue: Ez az adat, amelyet be szeretnénk helyettesíteni.

Példa:

ComboBox ComboBox_Eredmeny Eredmeny 200 ComboFixedValuesLookup GroupNum 3 true
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HorizontalRule

Design elem, nincs hozzá háttér logika. Egy egyszerű vízszintes vonalat rajzol ki, amivel például tagolni lehet
az űrlapot.

CheckBox

Egyszerű jelölő négyzet típus. A mögötte elhelyezkedő mező egy BIT típusú mező az adatbázisban.

InnerComponent

Lehetőség van az űrlapon egy másik komponenst megjeleníteni (mondjuk egy olyat, amelyen a
megrendeléshez tartozó tételek rögzítésére és megjelenítésre szolgáló táblázat van).

<Control> 
 <Type>InnerComponent</Type> 
 <Name>InnerComponent_Products</Name> 
</Control> 

DocumentTextBox

Dokumentum kiválasztására használható beviteli mező. Ugyanazok a node-ok használhatók, mint a
QueryTextBox esetén.

<Control> 
 <Type>DocumentTextBox</Type> 
 <Name>DocumentTextBox_DocumentTextBox</Name> 
 <BindingName>DocumentTextBox</BindingName> 
 <Width>200</Width> 
 <Screen>ScreenChoiseDocument</Screen> 
 <DataDefinition>DataDefinitionDocumentEdit</DataDefinition> 
 <KeyColumnDefinition>DocumentID</KeyColumnDefinition> 
 <ValueColumn>OriginalFilename</ValueColumn> 
 <DocumentObjectType>Egyeb</DocumentObjectType> 
</Control> 

További node-ok:

IsDocumentVersioningEnabled: A dokumentum verziózást lehet kikapcsolni vele az adott beviteli
mezőn. Értéke true vagy false lehet. Alapértelmezett értéke true, vagyis engedélyezve van a
verziózás (az Effector módosítás esetén rákérdez, hogy új verziót szeretne-e rögzíteni a felhasználó vagy
sem)
Screen: Ez a beállítás a QueryTextBox-hoz hasonlóan működik, ám ebben az esetben nem kötelező.
Ha hiányzik ez az attribútum, akkor nem lehet a rendszerben már meglévő dokumentumok közül
választani.
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AllowedMIMETypes: A típus korlátozásra is lehetőség van, szóközzel elválasztott MIME típusokat kell
felsorolni.
FileSizeLimit: A méret korlátozásához használható, értéke MB-ban értendő.
DocumentObjectType: Ha az EditForm alapja nem BusinessObjectDocument, akkor szükség van a
DocumentObjectType node beállításra is, ez a node meghatározza, hogy milyen típusú
dokumentumról van szó. Ilyen esetben a BusinesObject XML fájlban az adott mező definíciójában
szerepelnie kell a következő attribútumnak:

isDocument: Az adott mező dokumentum típusú-e. Értéke true vagy false lehet.

Például: <Field name="AlairtSzerzodes" isDocument="true"/>

A szabályokban lehetőség van a DocumentTextBox -hoz rendelt mezőben tárolt dokumentum egyes
jellemzőit felhasználni. Ezek a következők lehetnek:

[##Field.<<mező>>@NewVersion##]: Új verzió lett-e rögzítve? Értéke true vagy false.
[##Field.<<mező>>@DocumentObjectType##]: A becsatolt dokumentum altípusa (Document üzleti
objektum altípusa)
[##Field.<<mező>>@ValueChanged##]: Változott a mező értéke?
[##Field.<<mező>>@FileName##]: A becsatolt fájl neve.

Button

Általános gomb, rendszerint egyedi DLL hívásokhoz használjuk. Paraméterezése megegyezik a
keresőmezőknél (ControlPanel.Control) leírt Outer akciógombokéval.

A külső függvényhívást megvalósító gomb, egy paraméterezett modul adott osztályát hívja meg. Beállítását a
Module node segítségével tehetjük meg, ez a node fogja tartalmazni azokat a technikai adatokat, melyek
segítségével eléri az implementáló osztályt.

<Module classname="orn_Sample.SampleFunction">[##LocalProgramPath##]\Sample.dll</Module>

A Module node értéke a meghívandó modul neve és teljes elérési útvonala. A felhasználható
[##LocalProgramPath##] karakterláncot a rendszer kicseréli a saját útvonalára. Például:
(C:\Inetpub\wwwroot\Effector\bin). A classname attribútum, a modulban lévő osztályt határozza meg, amely
osztálynak egy speciális interfészt kell megvalósítania (IEVIEditForm). EZ az interfész megvalósítás garantálja a
megfelelő működést.

Az Action node egy tetszőleges szöveg lehet, amely a külső DLL-be történő híváskor, mint paraméter fog
átadódni.

Gomboknál használható extra node-ok:

CloseWindow: false-ra állításával elérhetjük, hogy az EditForm a mentés után nem záródik be. Értéke
lehet true vagy false. Alapértelmezett értéke true.
Icon: Opcionális. Előre definiált ikonkészletből választva a gomb felirata elé piktogramot helyezhetünk
el.

SaveButton

Mentés gomb.
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Mentés gomboknál használható extra node:

CloseWindow: false-ra állításával elérhetjük, hogy az EditForm a mentés után nem záródik be. Értéke
lehet true vagy false, az alapértelmezett érték a true.

CancelButton

Mégsem gomb.

Gomboknál használható extra node:

CloseWindow: false-ra állításával elérhetjük, hogy az EditForm a mentés után nem záródik be. Értéke
lehet true vagy false. Az alapértelmezett érték true.

DeleteButton

Törlés gomb.

Egyéb opciók, szabályok, kiértékelések

Szabályok, kiértékelések: Az alábbi szabályokat (node-okat) minden kontrollnál megadhatjuk, ezek mindegyike
egy RuleValueType. Paraméterezésükről a Szabályok fejezetben bővebb információt talál.

Required: 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.

WorkflowRequired: Ugyanarra használható, mint a Required, annyi különbséggel, hogy mindez csak
akkor lép életbe, ha a [##Field.Done##] == true, azaz készre állítottuk a folyamat aktuális lépését.

Readonly: Szerkeszthetőségi szabály.

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

SessionValue: Megadható egy konstans vagy számított érték, ami ha meg van adva, a kontrol jobb
oldalán megjelenik egy extra gomb, melyet megnyomva mindig ez az érték kerül bele a beviteli
mezőbe. Tipikusan a bejelentkezett felhasználó maga vagy az ő cége, stb.

Visible: Láthatósági szabály.

Tooltip: A Tooltip címke, egy szöveg típusú RuleValueType, ha nem üres, akkor megjelenik a tooltip
ikon. Ha az ikon felé viszi a kurzort a felhasználó, akkor megjelenik a szöveg.

Warning: Egy kis piros felkiáltójeles kör jelenik meg a hatására. Figyelmeztető üzenethez használt. A
tooltip-nek lehet adni szöveget. Alapvetően szöveg típusú RuleValueType, és ha nem üres, akkor jelenik
meg.

ValidateRule: 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 kontrolba írt érték.

file:///fejlesztoi-kezikonyv-szabalyok
file:///fejlesztoi-kezikonyv-uzleti-objektumok
file:///fejlesztoi-kezikonyv-szabalyok
file:///fejlesztoi-kezikonyv-szabalyok
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ComputedValue: Számított mező érték, mely függ folyamatosan a többi mező állapotától.

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

ComputedValueList: A számított lista érték. Olyan ComboBox típus esetén használható, melynek
tartalma függ folyamatosan a többi mező állapotától.

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

ClearValueIfNotVisible: 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 állítása esetén
kitörlődik a mezőbe beírt érték. Ennek akkor van jelentősége, ha egy nem látható mező értékét nem
szeretnénk elmenteni az adatbázisba. Alapértelmezett értéke false.

LabelStyle: A címke szövegéhez társíthatunk előre definiált CSS osztályt

PlaceHolder: Üres beviteli mezőkbe írt tájékoztató üzenet.

ReComputing: Ez a node adja meg az egyes kontroloknál, hogy az esetleges számított mezők milyen
eseményekre számolódjanak újra. Lehetséges értékei a következők:

Always: Mindig. Az ablak megjelenésekor is. Nem használt.
OnValueChange: Csak érték változáskor. Alapértelmezett.
TriggerOnRefresh: Az EditForm frissítésekor vegye úgy, mintha változott volna a kontrol
értéke, így az összes szabály és ComputedValue lefut, ami hivatkozik erre a mezőre – ahol ez be
van állítva.

Példa:

<ReComputing>TriggerOnRefresh</ReComputing> 

Gombok esetén használható speciális szabályok

Annyiban speciálisak az ilyen kontrolok, hogy nincs címke, illetve értelemszerűen nincs BindingName node.
Két extra RuleValueType-ot meg lehet adni a gomboknál, melyek összetartoznak. Ezt a két szabályt
kötelezően egy Question node fogja össze.

Példa:

<Control> 
 <Type>SaveButton</Type> 
 <Name>Save</Name> 
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 <ControlCaption>Mentés</ControlCaption> 
 <Question type="OkCancel"> 
  <Condition type="SQL" return="boolean" default="false">select case 
when not exists(select documentconnectionid from documentconnection where boid = 
`[##Field.ProjectID##]` and botype = `project` and deleted = 0) then `true` else 
`false` end</Condition> 
  <Message type="Constant" return="string" default="">Az ügylethez 
jelenleg nincs csatolva dokumentum. Biztosan így szeretné elmenteni? Ha igen, 
kattintson az "ok", ha nem akkor a "mégsem", vagy "cancel" gombra!</Message> 
 </Question> 
 <CloseWindow>false</CloseWindow> 
 <Width>80</Width> 
</Control> 

A Question node-on definiált type attribútum jelenleg OkCancel, Ok és Cancel értékeket vehet fel.

OkCancel: Azt jelenti, hogy egy olyan ablak fog feljönni a gombnyomásra, mely tartalmaz egy "OK" és
egy "Cancel" gombot. Az "OK" gomb megnyomására a művelet (mentés/törlés/mégse) folytatódik, a
"Mégsem" gomb megnyomására nem fog történni semmi, folytatódik a szerkesztés.
Ok: Tulajdonképpen egy tájékoztató ablakot lehet megjeleníteni mentés előtt.
Cancel: Szintén tájékoztatást jelenít meg, de meg is akadályozza a mentést.

Mint azt fentebb már említettük a Question node-on belül két RuleValueType-nak kell szerepelni. Az egyik
neve Condition, a másik pedig Message. A Condition szabályozza, hogy mikor kell az üzenetnek
megjelennie, és true visszatérési érték esetén fog megjelenni a párbeszédablak, melyben a Message node
értéke fog látszódni. Mindkét RuleValueType-ban használhatók a [##Field.{Mezőnév}##] értékek.

SignaturePad

Tipikusan aláírás beviteli mező, de tetszőleges ábrát tudunk rögzíteni. Az adatbázisba egy VARCHAR típusú
mezőt kell hozzá a BindingName node-ban definiálni, ahová base64 kódolással kerül be az ábra.
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Az öröklésről és annak előnyeiről már szó volt az üzleti objektumoknál. Használatának eredményeképp az ős
osztály adatai mellett a származtatott objektumok adatai egy másik táblában kerülnek letárolásra az
adatbázisban, így a származtatott objektumok adatai is rendben megtalálhatóak az adatbázis megfelelő
tábláiban. Azonban ezeket az adatokat meg is kell jelenítenünk. Táblázatos megjelenítőt használva az adatok
megjeleníthetők, de szerkesztésükhöz nem elegendő két különálló EditForm-ot létrehoznunk. Megtehetnénk,
de nem lenne túl felhasználóbarát. Valahogy meg kellene egy EditForm-on jelenítenünk a két tábla adatait.
Ezt a feladatot tudjuk megoldani a Fragment-ek segítségével. Egyszerűsítve a Fragment-ek ugyanazok az
EditForm-nak, mint a származtatott osztályok az üzleti objektumoknak. Minden Fragment egy a
származtatott objektumhoz kapcsolt EditForm kiegészítésként fogható fel.

Elhelyezkedése a rendszerben
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Fizikai helye a Editform mappában található. Önmagában nem használható fel, csak az EditForm-mal együtt
jeleníthető meg, azt kiegészítve a hozzáadott beviteli mezőkkel.

Használat

Előfeltételek, konvenciók

A Fragment-ek használatának előfeltétele, hogy a rendszer ismerje a rendelkezésre álló definíciókat. Ezért
minden egyes származtatott objektumhoz definiálni kell a felhasználható Fragment-ek listáját. A
felhasználható Fragment-ek listáját egy speciális állományban tudjuk rögzíteni. Objektum típusonként a
típusnak megfelelő állományba kell paramétereznünk a felhasználható Fragment-eket. A Fragment-ek listáját
tartalmazó fájlok a FragmentList mappában találhatóak, és szigorú név konvenciót követve elnevezésük a
következő sémára épül: FragmentList<BOtipus>.xml ahol a <BOtipus> tartalmazza az ős üzleti objektum
típusát (pl.: Project, Event, Document, People, Company).

Például:

Ha a Project objektumból (BusinessObjectProject) származtatással létrehozunk egy ProjectPelda
objektumot (BusinessObjectProjectPelda), akkor létre kell hoznunk a FragmentListProject.xml
állományt mely tartalmazni fogja az összes felhasználható Fragment definíció referenciáját, valamint létre kell
hoznunk egy FragmentProjectPelda.xml nevű Fragment definíciós állományt is.

Elérhető funkciók

FragmentList Fragment lista definíció
Fragment megjelenítő definiálása

FragmentList lista definíció

A fenti példát követve elkészítjük a FragmentListProject.xml állományt. Ezt kétféleképp tudjuk megtenni.
Vagy felsoroljuk a fragmentek definícióit, vagy pedig egy tárolt eljárásra bízzuk az adatok szolgáltatását.
Mindkét típus esetén következő lépésekre van szükségünk:

Létre kell hoznunk a megfelelő fájt, majd kitölteni a SourceType és Source node-okat az alábbiak
szerint:

SourceType: Lehetséges értékei XML és Database. Értelemszerűen a korábban leírt két típusnak
megfelelő értékek
Source:

Statikus XML-ben történő definíció:

A SourceType node értékének XML-re állításával tehetjük meg. Ekkor a Fragments kollekció Fragment node-
jaiban kell felsorolnunk a lehetséges hivatkozásokat. Az order attribútumnak fájlon belül egyedinek kell
lennie, egy egyszerű sorszámot tartalmaz. Az ObjectType node tartalmazza a származtatott objektum típusát.
Végül a Caption node beállításával megadható az adott Fragment típus leírása, ez a felületen az új objektum
létrehozásánál jelenik meg egy legördülő listában.

Példa:
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<FragmentList xmlns="http://effector.hu/schema/ns/fragmentlist"> 
 <SourceType>XML</SourceType> 
 <Source> 
  <Fragments> 
   <Fragment order="1"> 
    <ObjectType>Pelda</ObjectType> 
    <Caption>Példa fragment</Caption> 
   </Fragment> 
  </Fragments> 
 </Source> 
</FragmentList> 

Dinamikus tárolt eljárásos definíció:

A SourceType node értékének Database-re állításával tehetjük meg. Ekkor nincs Fragments node a Source
node-ban, és a Database node-ban kell megadni a kiszolgáló eljárás nevét. A kiszolgáló eljárás előre definiált
üzleti logika mentén szolgáltatja az előző példában tárgyalt ObjectType és Caption node értékeinek
megfelelő adatokat.

Példa:

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

A tárolt eljárás bemenő paramétereit a rendszer tölti ki. Ezek felhasználhatók a dinamikus kiértékelés során:

@mmName VARCHAR(100): Munkamódszer neve.
@screenName VARCHAR(100): Képernyő neve.
@componentName VARCHAR(100): Komponens neve.
@buttonName VARCHAR(100): Gomb neve, ha van.
@userID INT: Felhasználó azonosítója.
@parentBoName VARCHAR(100): Ős üzleti objektum típusa.

Visszatérési értéke két oszlopot tartalmaz, amely megfelel a következőnek:

SELECT 'Egyeb' AS [type], 'Egyéb' AS FragmentCaption

Fragment megjelenítő definiálása
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Itt kell a származtatott BusinessObject kiegészítő mezőihez definiálni az EditForm-on megjelenő
kontrolokat. Ha nincs kiegészítő mezője a származtatott BusinessObject-nek, akkor is szükség van a
Fragment definícióra, ilyenkor csak a minimálisan szükséges beállításokat tartalmazza az állomány:

<Fragment xmlns="http://effector.hu/schema/ns/editform"> 
 <Caption /> 
 <DataDefinition>DDEventEdit</DataDefinition> 
 <BusinessObject>BusinessObjectEvent.Step1</BusinessObject> 
</Fragment> 

Kiegészítő adatokkal rendelkező üzleti objektum esetén minden az EditForm-nak megfelelően történik,
ahogyan azt a Karbantartó képernyő fejezetben tárgyaltuk. Felhasználhatóak az ott leírt ControlGroup-ok és
minden egyéb beállítási lehetőség is.

Fontos! Ha a Fragment-ben létezik olyan ControlGroup definíció, amelynek a name attribútuma
megegyezik az ős/szülő objektumhoz tartozó EditForm-ban használt valamely ControlGroup
definíciójában lévővel, akkor az felülírja az EditForm-ban megadott beállításokat, így kihat az ős
objektum megjelenésére is.

Most vegyük sorra, mik is a felhasználható node-ok:

Caption: Nincs jelenleg használva, de megadása kötelező.

Például: <Caption>Telefon esemény</Caption>

DataDefinition: Az ős/szülő objektumhoz tartozó DisplayDefinitionObject referenciája. A filterek
kezeléséhez van rá szükség.

Például: <DataDefinition>DataDefinitionPEventComplex</DataDefinition>

BusinessObject: Fontos különbség az EditForm-hoz képest, hogy itt a BusinessObject megadása .
formában történik, ahogyan az a példában is látszódik.

Például: <BusinessObject>BusinessObjectEvent.Telefon</BusinessObject>

file:///fejlesztoi-kezikonyv-karbantarto-kepernyo
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Ebben a fejezetben a Chart megjelenítőt tárgyaljuk. Segítségével a forrásként beállított DataDefinition-ből
származó adatok diagramon történő megjelenítésére van lehetőség.

Az alkalmazott Chart komponensről bővebb információt a HighCharts mint komponens gyártó oldalán talál.

Elhelyezkedés
Az XML csomag Chart könyvtárában találhatók a fájlok. A fájl nevének minden esetben Chart karakterlánccal
kell kezdődnie.

Példa:

<Chart xmlns="http://effector.hu/schema/ns/chart"> 
 <Caption /> 
 <DataDefinition>DataDefinitionCF1</DataDefinition> 
 <Legend>None</Legend> 
 <TopText>Munkával töltött órák száma</TopText> 
 <BottomText>(összes ember)</BottomText> 
 <SeriesIDColumn>SeriesID</SeriesIDColumn> 
 <SeriesColumn>Series</SeriesColumn> 
 <CategoriesColumn>Category</CategoriesColumn> 
 <DataColumns> 
  <DataColumn columnName="Data"> 
   <ChartType>pie</ChartType> 
  </DataColumn> 
 </DataColumns> 
 <ControlPanel /> 
</Chart> 

Elérhető funkciók
Diagram definiálása
Adatsorok meghatározása
Linkelt objektumok beállítása
Szűrők és akció gombok definiálása

Diagram definiálása

A diagram definícióját az alábbi kötelező node-ok megadásával végezhetjük el. Mindegyikből csak egy
szerepelhet. A leíró gyökéreleme a Chart node, amely az alábbi node-kat tartalmazhatja:

Caption : Segítségével állítható be a diagram címkéje.
DataDefinition: A diagramhoz tartozó DataDefinition-t állíthatjuk be ezen a nodeon keresztül. Az itt
beállított DataDefinition szolgáltatja az adatokat, és a filterek kezelésében is szerepet játszik.
ChartType: Az alapértelmezett diagram típust állíthatjuk be segítségével.
Legend : Segítségével a jelmagyarázat láthatósága állítható be. Lehetséges értékei: None, Left, Right,
Bottom. Alapértelmezett értéke None.

http://www.highcharts.com/
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TopText és BottomText nodeok kitöltésével megadhatók statikus szövegek, melyek alul vagy felül
jelennek meg a diagramon.
AutoRefreshInterval : Beállításával megadható a frissítési periódus. Értéke percben értendő.
BackgroundColor: Segítségével beállítható a háttér színe. Megadása opcionális.
MarkerRadiusColumn: Beállítható, hogy mely oszlop tartalmazza az indikátorok rádiuszát.
IsNavigationButtonVisible: Értéke true vagy false lehet. Alapértelmezett értéke false.
Bekapcsolható vele a diagramon egy kis gomb, amely segítségével exportálni lehet a diagramot.
ChartJSONObject: Az Effector előállít egy JSON szöveget, amely alapján a HighChart képes felépíteni
egy diagramot. Ezt lehet kiegészíteni az ebben a beállításban megadott JSON szöveggel.
LabelRotation: Lehetőség van a tengelyen megjelenő szövegek elforgatására. Az yAxis attribútum az
y tengely, míg az xAxis attribútum az x tengely opcióit tartalmazza.

A következő node-ok segítségével állítható be, hogy az adatforrást illetve az abban szereplő oszlopokat
hogyan értelmezze a diagram megjelenítő.

SeriesIDColumn: A rendszer képes egynél több sorozat egyidejű kezelésére, ezért meg kell határozni,
hogy az adatforrásban melyik oszlop reprezentálja a sorozatokat azonosító mezőt. Például a bejövő
szűrőben egyszerre több személy azonosítója (PeopleID) érkezik, akkor a DataDefinition mindegyik
azonosítóhoz fog adatot tartalmazni (amelyhez van). Az előállított sorozatokat az itt beállított oszlop
azonosító segítségével csoportosítja a rendszer. Beállítása a következő:
<SeriesIDColumn>PeopleID</SeriesIDColumn>, ha a DataDefinition-ban definiálva van a PeopleID
oszlop. A példában a sorozatok azonosítója a PeopleID mező érték lesz.
SeriesColumn: A sorozathoz megjelenő leírást tartalmazó mező neve.
CategoriesColumn: Az X tengely osztásait tartalmazó oszlop neve.
ColorColumn : Megadható az oszlop neve, amely a színeket szolgáltatja a diagramnak. Ez csak a
lehetséges színek tömbjét változtatja meg, amiből továbbra is a Highchart választja a megfelelőt. Ez
opcionális beállítás.

Adatsorok meghatározása

A DataDefinition-ban szereplő adat oszlopok összekötését a diagrammal az alábbi node-ok segítségével
tehetjük meg. Az egyes sorozatokat a DataColumns kollekció DataColumn elemeiben kell rögzítenünk. Az
egyes sorozatokhoz megadhatók az alapértelmezett chart típusok, valamint egyéb funkciók is beállíthatók.
Ezeket node-ok megadásával paraméterezhetjük. Az node-ok megadása ChartType node kivételével nem
kötelező.

DataColumn node paraméterezéséhez:

A DataColumn node columnName attribútumának értéke tartalmazza a sorozat adatait
reprezentáló oszlopot.

ChartType: megadja a diagram típusát. Az itt megadható típus a következők egyike lehet:
areaspline, spline, line, area, bar, pie, column, gauge, solidgauge. További információt a
gyártó honlapján talál. (lásd fenn.)

Caption: megkülönböztető végződést lehet adni.

FillGapWithValue: Hiányzó érték esetén ezzel az értékkel tölti fel a hiányt. Lebegőpontos szám.
Opcionális.
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AxisOptions: A felhasználható tengely opciók paraméterezéséhez használt node. Értéke egy
JSON string, amely az elérhető opciókat tartalmazza. Lásd a gyártó oldalát. Opcionális elem.

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

ShowInLegend: Segítségével megadhatjuk, hogy a jelmagyarázatban szerepeljen-e az adott
sorozat.

Stacking: Halmozott megjelenítés beállítása. Értéke lehet Normal, Percent és None.

bar {"min": 0}

Linkelt objektumok beállítása

A Linkelt objektumok beállítása megegyezik a rendszerben általánosan megtalálható Link-ek használatával.
Erről bővebben a Táblázatok fejezetben olvashat.

Szűrők és akció gombok definiálása

Működésében és definiálásban megegyezik a Táblázatok és ControlPanel-kontrollok cikkben leírtakkal.

file:///fejlesztoi-kezikonyv-tablazatok-es-psearchok
file:///fejlesztoi-kezikonyv-tablazatok-es-controlPanel-kontrollok
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Ennek a megjelenítőnek a segítségével egy panelen, valamilyen szabály alapján generált url által hivatkozott
tartalmat lehet megjeleníteni. Gyakorlatilag egy mini web browsernek tekinthető, amely egy komponensbe
ágyazva jelenik meg.

Elhelyezkedése a rendszerben
A paraméterezést lehetővé tevő fájlok az XML csomag EmbeddedWebDisplay könyvtárában találhatóak meg.
A fájlnévnek minden esetben EWD-vel kell kezdődnie.

Elérhető funkciók
URL beállítása

URL beállítása

Definícióját az alábbi kötelező nodeok megadásával végezhetjük el, mindegyikből csak egy szerepelhet. A
leíró gyökéreleme az EmbeddedWebDisplay node, amely a következőket tartalmazza:

Caption: segítségével állítható be a "browser" címkéje, de jelenleg nem jelenik meg sehol
URL: RVT típusú node, segítségével lehet a megjeleníteni kívánt oldal URL-jét dinamikusan előállítani

Példa:

<EmbeddedWebDisplay> 
 <Caption /> 
 <URL type="SQL" return="string" default=""> 
  <![CDATA[ 
   SELECT `http://maps.google.com/maps?output=embed&q=` + 
(SELECT top 1 isnull(city,``) + `, ` + isnull(street,``) + ` ` + 
isnull(StreetNumber,``) from company with (nolock) where CompanyID = 
`[##Filter.Company_ID##]`) 
  ]]> 
 </URL> 
</EmbeddedWebDisplay>

file:///fejlesztoi-kezikonyv-szabalyok
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Ez a fejezet az üzleti folyamatok modellezéséhez, és azok paraméterezéséhez nyújt segítséget.

Az egyes üzleti folyamatok általában valamely valós üzleti folyamat leképezését jelentik, melyek segítségével a
manuálisan végzett tevékenységek ellenőrizhetővé, nyomon követhetővé válnak. Az egyes lépések
kommunikálhatnak is egymással a rendszeren belül, így segítségükkel egyszerűbbé válik a dokumentumok,
adatok áramlása az egyes munkahelyek között.

Minden folyamatnak van egy kezdő-, valamint egy vég állapota, ahová a folyamat tart és eljut életútja során
az egyes állomásokon keresztül, valamiféle előre programozott logikát követve.

Effectorban a folyamatok pareméterezése és modellezése az állapotátmeneteken, és a folyamatok induló-, és
vég állapotán alapul. A folyamatokat összefogó objektumot Folyamat (Workflow) objektumnak nevezzük, ez
az objektum az adott üzleti folyamat reprezentációja. Az egyes állapotokat az esemény (Event) objektumokkal
és azok leszármazottjaival kezeljük le. Egy folyamat lépés (WorkflowStep) egy eseménynek felel meg a
rendszerben. Az állapot-átmeneteket az egyes üzleti objektumokban konfigurált ún. Trigger-ek segítségével
paraméterezhetjük.

Az Folyamatkezelő rendszerek fejezetben említett egyszerű folyamat, az "Üzleti találkozó egyeztetése" az
alábbi jellemzőkkel írható le.

Állapotok (Események):

A: A találkozó részleteinek rögzítése
B: Időpont egyeztetés
C: Találkozó eredményének rögzítése

Állapot átmenetek(Triggerek):

A -> B: Nincs rögzített időpont, további egyeztetés szükséges.
A -> C: Van rögzített időpont, a találkozó lebonyolítható.
B -> B: Időpont egyeztetés nem sikerült, újabb időpont egyeztetés szükséges.
B -> C: Időpont egyeztetés sikeres, a találkozó lebonyolítható.

Ábrázolása folyamatábrán a következő:

file:///fejlesztoi-kezikonyv-uzleti-objektumok
file:///02_folyamatkezelorendszerek
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Az Effectorban elhelyezett folyamatmotor képes a folyamatok verziózására is, így a folyamatok könnyebben
módosíthatók.

Elérhető funkciók
Folyamatok regisztrálása a rendszerben
Folyamatok paraméterezése

Folyamatok regisztrálása a rendszerben

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

Folyamatok összefoglaló állománya:

Az XML gyökér könyvtárában található WorkFlows.xml állományban van felsorolva, hogy milyen folyamatok
léteznek a rendszerben.

<Workflows xmlns="http://effector.hu/schema/ns/workflows"> 
 <Workflow> 
  <ObjectType>alapfolyamat</ObjectType> 
  <Caption>alap folyamat</Caption> 
 </Workflow> 
 <Workflow> 
  <ObjectType>komplexfolyamat</ObjectType> 
  <Caption>Komplex folyamat</Caption> 
 </Workflow> 
</Workflows> 

Ennek a fájlnak léteznie kell akkor is, ha nincs folyamat az ügyfélnél. Ebben az esetben nincs benne egy
WorkFlow node sem. A példában kettő folyamat van definiálva. Minden folyamat definíciónak van
ObjectType node-ja, ez lesz a folyamat típusa, a Caption node értéke pedig a folyamat megnevezését
tartalmazza. (Ez az információ csak az Effector Studio-ban jelenik meg.)

Minden WorkFlow node-hoz tartoznia kell egy konfigurációs fájlnak a WorkFlow mappában, mégpedig a
következő név konvenciót követve: WorkFlow<name>.<verzió>.xml, ahol a <name> a WorkFlow node
ObjectType attribútumának értékét jelenti, a <verzió> pedig egy sorszám, amely 1-től indul és az aktuális
verziónak felel meg. Ez a folyamatleíró állomány határozza meg, hogy milyen lépésekből épül fel az adott
folyamat.

WorkFlowRendszertervezes.1.xml

Folyamat leíró állomány:

<Workflow xmlns="http://effector.hu/schema/ns/workflow"> 
 <Steps> 
  <Step> 
   <Caption>Project rögzítése</Caption> 
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<BusinessObject>BusinessObjectProjectRendszertervezes</BusinessObject> 
  </Step> 
  <Step> 
   <Caption>01. Előkészítés alatt</Caption> 
   
<BusinessObject>BusinessObjectEventRendszertervezes01Elokszites</BusinessObject> 
  </Step> 
  <Step> 
   <Caption>02. Megvalósítható</Caption> 
   
<BusinessObject>BusinessObjectEventRendszertervezes02Megvalosithato</BusinessObjec
t> 
  </Step> 
  <Step> 
   <Caption>03. Megoldva</Caption> 
   
<BusinessObject>BusinessObjectEventRendszertervezes03Megoldva</BusinessObject> 
  </Step> 
 </Steps> 
 <Graph>{"WFStepDimensions":null,"Links":null}</Graph> 
</WorkFlow> 

Az egyes lépéseket a Steps kollekció Step node-jaiban sorolhatjuk fel. Ezek a folyamatban szerepet játszó
objektumok. A BusinessObject node tartalmazza a lépéshez tartozó BusinessObject referenciát, a
Caption node értéke pedig a folyamat lépés megnevezését tartalmazza. (Ez az információ csak az Effector
Studio-ban jelenik meg.)

A részfolyamatok definiálását az IsSubWorkflow opcionális node teszi lehetővé. Logikai érték,
alapértelmezett értéke false. Jelenleg az Effector Studio használja.

A folyamat lépésekhez tartozó átmeneteket az egyes BusinessObject-ek tartalmazzák és az azokon belül
lévő Tigger node-ok segítségével állíthatjuk be őket. Részletes leírást az Üzleti objektumok fejezetben talál.

Folyamatok paraméterezése

Ez a komplex példa bemutatja, hogyan tudunk a rendszerben egy folyamatot felparaméterezni, azonban nem
tartalmazza minden aspektusát, csak magára a folyamatra fókuszál.

Valósítsuk meg a fejezet bevezetőjében említett folyamatot:

Először is a gyökér mappában található WorkFlows.xml-be kell bejegyeznünk az új folyamatunkat:

<WorkFlows xmlns="http://effector.hu/schema/ns/workflows"> 
 <Workflow> 
  <ObjectType>Pelda</ObjectType> 
  <Caption>Új példa folyamat</Caption> 
 </Workflow> 
</WorkFlows> 

file:///fejlesztoi-kezikonyv-uzleti-objektumok
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A folyamat bejegyzése utána elkészíthetjük a megfelelő folyamat leírót, és a hozzájuk tartozó üzleti
objektumokat. A folyamat definícióját a WorkFlowPelda.1.xml fájlba kell tennünk.

Modellezendő állapotok:

A: A találkozó részleteinek rögzítése

B: Időpont egyeztetés

C: Találkozó eredményének rögzítése

 <WorkFlow xmlns="http://effector.hu/schema/ns/workflow"> 
  <Steps> 
   <Step> 
    <Caption>Találkozó rögzítése</Caption> 
    
<BusinessObject>BusinessObjectProjectPelda</BusinessObject> 
   </Step> 
   <Step> 
    <Caption>A találkozó részleteinek 
rögzítése</Caption> 
    
<BusinessObject>BusinessObjectEventPeldaStepA</BusinessObject> 
   </Step> 
   <Step> 
    <Caption>Időpont egyeztetés</Caption> 
    
<BusinessObject>BusinessObjectEventPeldaStepB</BusinessObject> 
   </Step> 
   <Step> 
    <Caption>Találkozó eredményének 
rögzítése</Caption> 
    
<BusinessObject>BusinessObjectEventPeldaStepC</BusinessObject> 
   </Step> 
  </Steps> 
 </WorkFlow> 

Megjegyzés: Ne feledkezzünk el a Projekt objektum elkészítéséről sem!
(BusinessObjectProjectPelda)

A folyamat A lépése (BusinessObjectEventPeldaStepA.xml)

<BusinessObject xmlns="http://effector.hu/schema/ns/businessobject"> 
 <ParentBusinessObject>BusinessObjectEvent</ParentBusinessObject> 
 <UniqueIDColumn>U_Event_ID</UniqueIDColumn> 
 <Fields> 
  <Field name="StartDate" /> 



{ 18 } Fejlesztői kézikönyv 6.1 - Folyamatok.md 5/16/2019

5 / 8

  <Field name="EndDate" /> 
  <Field name="CreatedByID"> 
   <DefaultValue type="Constant" return="int">
[##Session.UserID##]</DefaultValue> 
  </Field> 
  <Field name="Description"> 
   <DefaultValue type="Constant" return="string" 
default="">A találkozó részleteinek rögzítése</DefaultValue> 
  </Field> 
  <Field name="Task"> 
   <DefaultValue type="Constant" return="boolean" 
default="false">true</DefaultValue> 
  </Field> 
  <Field name="Done"> 
   <DefaultValue type="Constant" return="boolean" 
default="false">false</DefaultValue> 
  </Field> 
  <Field name="Felelos"> 
   <DefaultValue type="Constant" return="string" 
default="">'[##Parent.Felelos##]'</DefaultValue> 
  </Field> 
 </Fields> 
 <Triggers> 
  <Trigger action="Create" sourceBusinessObject="Project" 
sourceObjectType="Pelda" event="Created" /> 
 </Triggers> 
</BusinessObject> 

A fenti példában látható, hogy ha egy mező értékét a szülő objektum egy mezője alapján szeretnénk
beállítani, akkor a Parent hivatkozás csoportot kell használnunk: '[##Parent.Felelos##]'. Így jelen
esetben be tudjuk állítani, hogy az aktuális feladat felelőse ugyanaz a személy legyen, aki a megelőző
lépésnek is a felelőse volt, de a szülő objektum bármelyik mezőjére tudunk így hivatkozni.

A folyamat léptetését megvalósító trigger:

 <Triggers> 
  <Trigger action="Create" sourceBusinessObject="Project" 
sourceObjectType="Pelda" event="Created" /> 
 </Triggers> 

Megjegyzés: Ne feledkezzünk el arról, hogy a cél lépésnél kell rögzítenünk a triggereket!

BusinessObjectEventPeldaStepB.xml Triggers része

Abban az esetben, ha a StartDate üres, további egyeztetés szükséges. Ezt a lépést két helyről is
indíthatjuk: az eredeti rögzítés után, vagy egy sikertelen egyeztetés rögzítésekor. Ezt mutatja be az
alábbi trigger konfiguráció.
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 <Triggers> 
  <Trigger action="Create" sourceBusinessObject="Event" 
sourceObjectType="BusinessObjectEventPeldaStepA" event="Done"> 
   <Condition type="Simple" return="boolean" 
default="true">'[##Field.StartDate##]' == ''</Condition> 
  </Trigger> 
  <Trigger action="Create" sourceBusinessObject="Event" 
sourceObjectType="BusinessObjectEventPeldaStepB" event="Done"> 
   <Condition type="Simple" return="boolean" 
default="true">'[##Field.StartDate##]' == ''</Condition> 
  </Trigger> 
 </Triggers> 

BusinessObjectEventPeldaStepC.xml Triggers része

Az utolsó lépés mindenképp létrejön, ha bármelyik esemény bekövetkezik az alábbiak közül: Úgy kerül
kész állapotba az A, vagy a B esemény, hogy ki van töltve az egyeztetés időpontját reprezentáló
StartDate mező.

 <Triggers> 
  <Trigger group="0" action="Create" 
sourceBusinessObject="Event" 
sourceObjectType="BusinessObjectEventPeldaStepA" event="Done"> 
   <Condition type="Simple" return="boolean" 
default="true">'[##Field.StartDate##]' != ''</Condition> 
  </Trigger> 
  <Trigger group="0" action="Create" 
sourceBusinessObject="Event" 
sourceObjectType="BusinessObjectEventPeldaStepB" event="Done"> 
   <Condition type="SQL" return="boolean" 
default="false">SELECT CASE WHEN '[##Field.StartDate##]' != '' THEN 'true' 
ELSE 'false' END</Condition> 
  </Trigger> 
 </Triggers> 

Példa 2:

 <Trigger group="0" action="RunSQL" sourceBusinessObject="Event" 
sourceObjectType="BusinessObjectEventPeldaStepB" event="Done"> 
  <SQL> 
   osp_wrk_ChangePortfolio '[##Triggered.ProjectID##]', 
3, '[##Session.UserID##]' 
  </SQL> 
 </Trigger> 



{ 18 } Fejlesztői kézikönyv 6.1 - Folyamatok.md 5/16/2019

7 / 8

A példában a trigger lefuttat egy tárolt eljárást, ami átállítja az adott folyamat státuszát, ha az előző
lépés sikeresen lefutott. A Triggered hivatkozás az újonnan létrejött objektumra mutat.

Példa 3:

 <Trigger group="0" action="RunSQL" sourceBusinessObject="Event" 
sourceObjectType="BusinessObjectEventPeldaStepC" event="Done"> 
  <SQL> 
   osp_wrk_ChangePortfolio '[##Field.ProjectID##]', 4, 
'[##Session.UserID##]' 
  </SQL> 
 </Trigger> 

A fenti példában látható, hogy a triggerben az objektum önmagára hivatkozva (is) végrehajthat egy
tetszőleges műveletet. Ebben a példában a tárolt eljárás azt a ProjectID-t kapja meg, amelyikből az
adott lépés létrejön, vagyis a triggerekben a Field hivatkozás mindig a létrehozó lépés egy mezőjére
vonatkozik.

A folyamat indításakor az adatbázis WorkFlow táblájában létrejön egy sor. Az ObjectType oszlopban lesz a
WorkFlow ObjectType node-jának értéke. A keletkezett WorkFlowID értéket bejegyzi a rendszer a
folyamatban részt vevő objektumok WorkflowID oszlopába, ezzel összekötve a folyamattal az objektumot.
Ezek az objektumok a BusinessObjectEvent és BusinessObjectProject.

Kapcsolt folyamat

Effectorban lehetőségünk van több folyamatot is összekapcsolni, ha például azt szeretnénk, hogy egy
folyamat egy adott lépése után elinduljon egy másik folyamat, vagy ha két különböző folyamat fut
párhuzamosan, és egy ponton az egyik folyamat soron következő lépése a másik folyamat valamelyik
lépésétől függ.

Példa (BusinessObjectEventA.xml):

    <Trigger sourceBusinessObject="Event" sourceObjectType="WorkFlowB_Step1" 
action="Create" isAttachedWorkflow="true" attachedWFTemplate="WorkFlowB" 
event="Done"> 
  <Condition type="SQL"> 
  ... 
  </Condition> 
 </Trigger> 

A fenti példában az EventA folyamatlépés a WorkFlowB típusú folyamat WorkFlowB_Step1 lépése után kell
következzen. Az isAttachedWorkflow attrubútum true értékre állítása mondja meg, hogy ez egy kapcsolt
folyamat része, az attachedWFTemplate attribútumban pedig a kapcsolt folyamat típusát (ObjectType node
értékét) adjuk meg. Ilyenkor a sourceObjectType attribútumban azt a kapcsolt folyamatlépést kell
megadnunk, amelyből létre kell jöjjön a szóban forgó lépés.
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Ebben az esetben az FSYS_AttachedWorkflow adatbázis tábla tárolja, hogy melyik folyamat melyikkel van
összekötve, mezői:

EventID: A szóban forgó folyamatlépés Event táblabeli egyedi azonosítója.
Project: A szóban forgó folyamat Project táblabeli egyedi azonosítója.
To_Project: A kapcsolt folyamat Project táblabeli egyedi azonosítója.
Workflow: A szóban forgó folyamat WorkFlow táblabeli egyedi azonosítója.
To_Workflow: A kapcsolt folyamat WorkFlow táblabeli egyedi azonosítója.
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Az Effector rendszer képes az egyes üzleti objektumokhoz dokumentumokat kapcsolni, és azokat tárolni,
visszakeresni. Ez a fejezet bemutatja a zavartalan működéshez szükséges előfeltételeket, és összefoglalja a
dokumentum becsatolásának paraméterezési lehetőségeit.

Működési mechanizmus
A felhasználó a felületen ki tud választani egy fájlt becsatolásra, ezt a DocumentTextBox kontrollal teheti meg.
A kiválasztás után az Effector feltölti a fájlt a szerverre egy átmeneti könyvtárba. Attól függően, hogy korábban
mi volt a beviteli mező értéke megjelenik egy ablak, amelyben megkérdezi a felhasználót, hogy a most
feltöltött dokumentum az előző új verziója lesz-e (Ez a mechanizmus kikapcsolható). A Mentés gomb
megnyomása után a keretrendszer átnevezi, és végleges helyére másolja a fájlt.

Megjegyzés: A végleges helyre másolás után az átmeneti tárból törlődik a fájl, ugyanakkor sikertelen
dokumentum becsatolás esetén a fájl az átmeneti könyvtárban ragad, így ezt a könyvtárat időről időre
ki kell üríteni.

A működéshez szükséges környezeti beállítások
A megfelelő működéshez az alábbi beállításokat kell elvégeznünk a rendszerben:

Az Effector könyvtárában található _temp\fileuploads\ könyvtárra meg kell adni az írási jogot. Ide
kerülnek az átmeneti fájlok.
Az Effector-hoz rendelt AppPoolnak olyan felhasználóval kell futnia, amelynek majd a végleges
dokumentum könyvtárra van joga írni.

Adatbázis függőségek:
A Document tábla egy-egy sora reprezentál egy dokumentum verziót. A ParentDocID mező értéke
tárolja azt, hogy melyik dokumentumhoz tartozik az adott sor (melyik dokumentum egy verziója
található az adott sorban). A Version mező tartalmazza a sor verzióját.
DocumentConnection: Ebben a táblában van rögzítve, hogy egy Document sor mely objektumhoz
(Event, Project, stb.) van rendelve. A Document táblán található trigger ebbe a táblába is beszúr egy
sort, miközben a Document táblában található BoType és BoID oszlopokat használja fel.

Megjegyzés: A felületen a Document tábla BoType és BoID oszlopait használni a join-okhoz nem javasolt,
helyette a DocumentConnection tábla azonos mezőit kell használni.

Paraméterezése

DocumentTextBox

Mint azt az EditForm fejezetben tárgyaltuk a DocumentTextBox kontrol használható fel a fájlok
becsatolásához.

Fontos: Az adatbázisból csak akkor lehet dokumentumot választani, ha a DocumentTextBox
paraméterezésénél be van állítva egy Screen, és az EditForm üzleti objektuma nem
BusinessObjectDocument! Abban az esetben, ha ezek a feltételek nem teljesülnek a rendszer csak új
dokumentum becsatolását engedélyezi. Amely működés a paraméterezésből adódik.

file:///fejlesztoi-kezikonyv-karbantarto-kepernyo
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Dokumentumbecsatolás paraméterezése

Az XML csomag gyökér könyvtárában kell létrehozni egy DocumentStoreSettings.xml nevű fájlt. Ebben az
állományban lehet megadni, hogy hová kerüljenek a becsatolt dokumentumok és milyen néven legyenek
elmentve. Ezeket a beállításokat a fájl objektum típusokként tartalmazza, így akár minden objektumnak más
beállításai lehetnek. Továbbá megadható egy alapértelmezett beállítás is, ezt az IsDefault node true értékre
állításával tehetjük meg.

Az egyes dokumentum típusokhoz tartozó beállításokat a DocumentStoreSettings kollekció
DocumentStoreSetting elemeivel paraméterezhetjük. Az itt felhasználható node-ok segítségével
megadhatjuk az adott típust, amelyre a szabályok érvényesek, valamint a szabályokat, amiket a rendszer a
dokumentum kezelés során figyelembe vesz.

A DocumentObjectType node értéke tartalmazza a dokumentum altípusának nevét. Ezzel a beállítással
definiálható, hogy mely dokumentum típushoz tartozik a bejegyzés.
Másolás utáni helyét a TargetPathTemplate RuleValueType node (Szabályok) segítségével állíthatjuk
be. Az itt megfogalmazott szabály visszatérési értéke egy elérési út, mely mindig a szerveren van
értelmezve. Ebben a beállításban [##Field.*##] és [##Filter.*##] hivatkozásokat lehet használni, a
[##Field.*##] hivatkozások annak a BusinessObject-nek a mezői lehetnek, amelyiken a
DocumentTextBox kontrol szerepel.
A becsatolt dokumentum fájl nevét a TargetFileNameTemplate node segítségével definiálhatjuk,
amely szintén egy RuleValueType típusú node (Szabályok). Kiértékelésének eredménye az új fájl
neve.Ebben a beállításban [##Field.*##] és [##Filter.*##] hivatkozásokat lehet használni, a
[##Field.*##] hivatkozások annak a BusinessObject-nek a mezői lehetnek, amelyiken a
DocumentTextBox kontrol szerepel.

Példa true <![CDATA[ DECLARE @base_path VARCHAR(2000)

   SET @base_path = (SELECT TOP 1 CodeValue FROM 
FSYS_ApplicationSetup WITH(NOLOCK) WHERE Code = 'DocBasePath' ORDER BY 
ApplicationSetupID DESC) 
 
   SELECT @base_path + 
REPLACE(dbo.Oriana_Short_Date(GETDATE()), '-', '') + '\' 
   ]]> 
  </TargetPathTemplate> 
  <TargetFileNameTemplate type="SQL" return="string" default=""> 
   SELECT 
dbo.ofn_CutAccent(dbo.ofn_RemoveSpecialCharacters_COLLATE(`[##Field.OriginalFileNa
me##]`,`0-9a-zA-Z`)) 
  </TargetFileNameTemplate> 
 </DocumentStoreSetting> 
 <DocumentStoreSetting> 
  <DocumentObjectType>Dokumentum</DocumentObjectType> 
  <CopyPathTemplate type="SQL" return="string" default=""><![CDATA[  
   DECLARE 
    @base_path VARCHAR(2000) 
 
   SET @base_path = (SELECT TOP 1 CodeValue FROM 

file:///fejlesztoi-kezikonyv-szabalyok
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FSYS_ApplicationSetup WHERE Code = 'document_base_path' ORDER BY 
[ApplicationSetupID] DESC) 
   SET @base_path = @base_path + 'Dokumentum\' 
 
   SELECT @base_path 
   ]]> 
  </CopyPathTemplate> 
 </DocumentStoreSetting> 
<DocumentStoreSettings>
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ProcessResultSet (PRS)
Mi a PRS? Az betűszó a ProcessResultSet funkció rövidítése. Ez a gyakorlatban egy a táblázaton látható
adatokkal, a komponenshez bejövő, és onnan kimenő filterekkel és a szűrő ControlPanel Control-ok
értékeivel, illetve az alap UserSession adatokkal végzett tetszőleges műveletet jelenti. A műveleteket egy
SQL tárolt eljárásban tudjuk definiálni, és a PRS beállításokkal rendelkező kontrollok segítségével tudjuk
elindítani.

A PRS funkció folyamata:
A paraméterezésnek megfelelően a táblázat egy előre meghatározott tartalmából egy XML struktúrát
generál, amelyet elment egy adatbázis táblába. Ugyanide kerülnek be a filterek és a szűrők, valamint a
UserSession értékek is. A beszúrás után a tábla egyedi azonosítóját elmenti későbbi használatra
(ProcessResultSetID).
Az elmentett ProcessResultSetID-val meghívja a paraméterezésben megadott tárolt eljárást.
A tárolt eljárásnak - az átadott paraméterek alapján - lehetősége van az előzőleg legyártott XML
struktúrában elmentett adatokkal tetszőleges műveletek végrehajtására (például. módosítás, listák
létrehozása, tömeges feladatok, kampányok létrehozása, körlevelek adatainak előkészítése, stb.)
A tárolt eljárás a hibamentes futás végén opcionálisan visszaad (SELECT utasítással) egy tetszőleges
visszatérési értéket, melyet a rendszer megjelenít. (például. "A lista sikeresen kibővítve 42 darab új
elemmel!")

A következő példa a PRS egy lehetséges működését mutatja be. Ettől természetesen funkcionálisan és a
keretrendszer által megengedett működési szintekben is el lehet térni. Ez egy kötött feladat, nem feltétlenül
iránymutató – lévén ez az egyik legszabadabb, illetve legsokoldalúbb funkciója az Effector keretrendszernek.

Példa:

Adott egy táblázat, mely mutatja a bal oldali objektumhoz (rendezvény) kapcsolt meghívott személyek listáját.
Ezen a táblázaton van egy ControlPanel Control(SimpleLinkButton értékű Type-al, tehát egy gomb), az
alábbi paraméterezéssel:

<Control> 
 <Name>AddToList</Name> 
 <Type>SimpleLinkButton</Type> 
 <ReferencedMinorMenu>MMPEP</ReferencedMinorMenu> 
 <Screen>ScreenMarcomRendezvenyek</Screen> 
 <Caption>Személy hozzáadása</Caption> 
 <OnButtonClick> 
  <RefreshAfterAction>Component</RefreshAfterAction> 
 </OnButtonClick> 
</Control> 

Ez itt önmagában még nem egy PRS akció, azonban szorosan hozzá tartozik a példához.

Mit láthatunk a példában?
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Az Type értéke SimpleLinkButton, ennek hatására a Screen-ben megadott Screen-t fogjuk látni a
kattintás után.
A OnButtonClick/RefreshAfterAction node értéke Component. Ez annyit jelent, hogy miután a
megjelenített Screen-en paraméterezett PRS akció lefutott, az után az a táblázat, ahonnan a SimpleLink
hívás történt, be fog frissülni. Nyilvánvalóan ez a beállítás azért kell, mert a PRS akció ennek a
táblázatnak az adattábláján fog módosítást végrehajtani, amit azonnal látni is szeretnénk (meghívottak
hozzáadása a listához).

A felhasználó miután rákattintott erre a ControlPanel Control-ra, látni fogja a Screen-t. Ezen a Screen-en
egy táblázat jelenik meg felette egy ControlPanel Control(szintén egy gomb formájában), amelynek a
paraméterezése az alábbi:

<Control> 
 <Name>PRS_1</Name> 
 <Type>ActionButton</Type> 
 <Caption>Listához hozzáad</Caption> 
 <OnButtonClick> 
  <ActionType>ProcessResultSet</ActionType> 
  <StoredProcedure>osp_prs_sp1</StoredProcedure> 
  <CloseScreenAfterAction>true</CloseScreenAfterAction> 
  <RefreshAfterAction>Component</RefreshAfterAction> 
  <OnlySelectedRows>true</OnlySelectedRows> 
 </OnButtonClick> 
</Control> 

Ahogyan fent látható az ActionType node értéke ProcessResultSet, illetve az OnButtonClick nodeban
szerepel az összes jelenleg beállítható opció:

StoredProcedure: Az SQL tárolt eljárás neve, ami meg lesz hívva.
CloseScreenAfterAction: Miután a teljes PRS folyamat lefutott, zárja–e be a Screen-t, vagy ne.
Miután a jelenlegi Screen amin dolgozunk egy SimpleLink hívással került elénk, itt ezt érdemes bezárni.
RefreshAfterAction: A neve beszédes. A PRS folyamat lefutása utáni táblázat frissítésre utal. Ez itt
valójában egy felesleges lépés, mivel mindenképpen be lesz zárva a Screen az előző attribútum miatt.
OnlySelectedRows: Mely adatok kerüljenek át a PRS –hez feldolgozásra? Csak a kijelöltek vagy a teljes
Grid tartalma, amit pillanatnyilag látunk? Itt most csak a kijelöltekre van szükségünk, tehát az érték
true.

A felhasználó megnyomja a „PRS_1” ID-val megjelölt ActionButton-t melynek hatására a következő történik:

XML formátum elkészítése, tárolása: A kattintás után a ProcessResultSet nevű rendszertáblában
készül egy új rekord. Ennek a táblának van egy Data nevű, XML típusú oszlopa, ide fog bekerülni a
legenerált XML. A ProcessResultSetID mező tartalma (mely itt az egyedi azonosító szerepét játssza)
kerül megjegyzésre. Nézzük mi kerül bele a Data mezőbe ebben az új rekordban!

  <Grid> 
   <Rows> 
    <OneRow> 
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<CompanyName>Company_1899</CompanyName> 
     <PeopleName>People_1932</PeopleName> 
     <Street>Street_1932</Street> 
     <Zip>1134</Zip> 
     <City>Budapest</City> 
     <Email>Email_1932</Email> 
     <Jobtitle>gazdasági főigazgató-
helyettes</Jobtitle> 
    </OneRow> 
   </Rows> 
   <ornFilters> 
    <ornInFilter> 
     <ornAlias>Event</ornAlias> 
     <ornType>Parameter</ornType> 
     <ornValue>24310</ornValue> 
    </ornInFilter> 
    <ornOutFilter> 
     <ornAlias>Company_ID</ornAlias> 
     <ornType>Param</ornType> 
     <ornValue>1899</ornValue> 
    </ornOutFilter> 
   </ornFilters> 
   <ornPSearches> 
    <ornPSearch> 
     <ornID>CompanyText</ornID> 
     <ornValue /> 
    </ornPSearch> 
   </ornPSearches> 
   <UserSession> 
    <UserID>11</UserID> 
    <UserName>rbasa</UserName> 
   </UserSession> 
  </Grid> 

A séma elég beszédes, látható, hogy egy darab rekord volt kiválasztva, egy bejövő, és egy kimenő filter van,
egy szűrő, aminek a neve arról árulkodik, hogy cégnévre van kötve és érték nincs benne, illetve az alap
UserSession adatok.

Megtörténik a megjegyzett ProcessResultSetID–val a paraméterezésben megadott tárolt eljárás
meghívása. Az eljárásban ezzel a bejövő paraméterrel érjük el az eltárolt XML adatokat. Érdemes azzal
kezdeni, hogy átalakítjuk az XML struktúrát táblává, így a továbbiakban sokkal könnyebb lesz kezelni az
adatokat. Fontos, hogy ez a folyamat lassú lehet nagyobb mennyiségű adatnál, így ezzel csak 10-es
nagyságrendű rekordszámot érdemes kezelni. Ennél robusztusabb műveletekhez érdemes készíteni egy
saját XML feldolgozó függvényt. Erre a T-SQL sok lehetőséget ad.

Egy vázlat a feldolgozó tárolt eljárásból, kommentekkel:
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 SET ANSI_NULLS ON 
 GO 
 SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
 GO 
 CREATE PROCEDURE [dbo].[osp_prs_sp1] 
  @id INT 
 
 AS BEGIN 
  SET NOCOUNT ON 
  SET ANSI_WARNINGS OFF 
   
  DECLARE  
   @xml XML 
    
  --lekérjük egy változóba az XML-ek tartalmát 
  SET @xml = (SELECT TOP 1 data FROM ProcessResultSet 
WITH(NOLOCK) WHERE ProcessResultSetID = @id) 
 
  --elkészítünk egy temp táblát, melynek a sémája az XML 
feldolgozó függvényünk visszatérési sémájával azonos 
  CREATE TABLE #tmp_xml ( 
   -- MEZÕ DEFINÍCÓK-- 
  ) 
 
  -- az elkészített temp táblába betesszük a feldolgozott XML 
adatokat 
  -- itt a 4 tárolt közül a megfelelőt kell lefuttatni, amire 
szükségünk van.  
  -- Értelemszerűen hozzák ControlPanel Control, filter, vagy 
grid adatokat, illetve az „all”  
  -- végződésű ömlesztve mindent 
  INSERT INTO #tmp_xml  
  execute osp_getPrsDataFromXml_Psearch @id 
  execute osp_getPrsDataFromXml_Filters @id 
  execute osp_getPrsDataFromXml_Rows @id 
  execute osp_getPrsDataFromXml_All @id 
  -- ha volt használható adatunk, akkor végrehajtjuk rajtuk a 
szükséges műveleteket, majd visszatérünk egy szabadon választott üzenettel 
  -- egyébként kiírjuk a szintén szabadon választott 
üzenetünket. 
  IF((SELECT Count(1) FROM #tmp_xml) <> 0) 
  BEGIN 
   -- MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSA-- 
   SELECT `A művelete eredménye ....` 
  END 
  ELSE 
   SELECT `Nem jelölt sort!` 
   
  DROP TABLE #tmp_psearch 
 END 
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Trükk:

A PRS-nek van egy további funkciója. Előfordulhat olyan felhasználói eset is, amikor muszáj "fej adatokat"
megadni egy-egy PRS által elvégzett művelethez. Például: A PRS-sel listákat hozunk létre, arról, hogy kiknek
szeretnénk karácsonyi ajándékot küldeni az ügyfeleink közül, cégenkénti bontásban. Ilyenkor szükséges lehet,
hogy egy-egy listához legyenek a tartalmán kívül olyan extra adatok, mint: cég, ki készítette és mikor a listát,
stb.

Erre lehetőségünk van, ha abban a PSearch-ben megadunk egy Screen-t is, ahonnan a PRS tárolt eljárást
meghívjuk. Ez a Screen mutasson egy olyan EditForm-ra, ami egy PRS típust (akár altípussal együtt) hoz létre.
Ebben az esetben a ProcessResultSet táblát használja a BusinessObject! Az fog történni, hogy a
ProcessResultSet táblába beszúrást a BusinessObject fogja elvégezni az EditForm-os mentés után, majd az így
megkapott azonosítóval dolgozik tovább a rendszer, innentől ugyanaz a dolgok menete.

Példa PRS Link-ben történő paraméterezésére

<ControlPanel> 
 <Controls> 
  <Control> 
   <Name>mentes</Name> 
   <Type>ActionButton</Type> 
   <Caption>Mentés</Caption> 
   <OnButtonClick> 
    <ActionType>ProcessResultSet</ActionType> 
    
<StoredProcedure>osp_wrk_ShowAdvocacyQuestionAnswers</StoredProcedure> 
    
<CloseScreenAfterAction>false</CloseScreenAfterAction> 
    <RefreshAfterAction>Screen</RefreshAfterAction> 
   </OnButtonClick> 
   <Visible type="Constant" return="boolean" 
default="false">false</Visible> 
  </Control> 
 </Controls> 
</ControlPanel> 
 
<Links> 
 <Link> 
  <Type>ProcessResultSet</Type> 
  <ColumnName>Checked</ColumnName> 
  <ProcessResultSetControl>mentes</ProcessResultSetControl> 
 </Link> 
</Links> 

A ProcessResultSetPSearch-ben adott nevet használjuk a Psearch id-jaként.

DocumentTemplateHandler
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A DocumentTemplateHandler vagy röviden DTH a rendszerbe beépített dokumentum sablon kitöltő modul.
Feladata a különböző hivatkozásokat a .doc vagy .docx fájlokban kicseréli a megadott értékekkel.

A funkció felparaméterezéséhez a DocumentTemplate, DocumentTemplateField,
DocumentTemplateFieldTemplate táblákat, a dokumentum sablon adatokkal való kitöltéséhez a
DocumentTemplateValues táblát kell használni.

A DocumentTemplate táblában definiálni kell a sablon adatai:
Path: A sablon fájl teljes elérési útja a fájlrendszerben. (Az IIS szerveren melyik könyvtárban van
és mi a neve a sablon fájlnak?)
Name: A sablon neve, a DTH működésében nem vesz részt szorosan.
Filename: A sablon fájl neve az elérési út nélkül.

A DocumentTemplateField táblában definiálni kell a sablonban található hivatkozásokat (amiket majd
kicserél a rendszer):

FieldName: A sablon fájlban található hivatkozás. Rendszerint <%mező%> formában szoktuk
megadni.

A DocumentTemplateFieldTemplate táblában össze kell rendelni a dokumentum sablont a
hivatkozásokkal, illetve meg kell adni a hivatkozás csere módját:

TemplateID: A DocumentTemplate tábla béli sor egyedi azonosítója.
FieldID: A DocumentTemplateField tábla béli sor egyedi azonosítója.
Method: Megadja a csere módját. Értéke lehet SimpleReplace, TableRow, SpecialRow. A
SimpleReplace módszerrel a hivatkozás minden előfordulása ki lesz cserélve. Egy táblázat
adatokkal való feltöltésére lehet használni a TableRow módszert. Ilyenkor, ha a
DocumentTemplateValues táblában a FieldID oszlopban jelzett hivatkozásból több érték van.
A táblázatban, amelyben ez a hivatkozás benne van ennek megfelelő darab sort fog generálni. A
SpecialRow módszer ritkán használt. Elvileg, ha az adott hivatkozáshoz a
DocumentTemplateValues táblában több érték van, akkor azokat vesszővel elválasztott szövegé
fűzi össze és az így létrejött szövegre cseréli le a dokumentum sablonban található hivatkozást a
rendszer. Ilyenkor a hivatkozásnak a sablonban <<%65 <%mező%>, %>> formátumúnak kell
lennie, a DocumentTemplateField táblában ilyenkor csak <%mező%> szerepeljen.

Az ügyfél igényeit megvalósító programkódnak kell gondoskodnia a DocumentTemplateValues tábla
adatokkal történő feltöltésről.

A DocumentTemplateValues tábla mezői:

TemplateFieldID: A DocumentTemplateField táblában tárolt hivatkozás egyedi azonosítója (ez a
tábla tartalmazza, hogy mit kell kicserélni).
Value: Az érték maga.
PeopleID: Ki szúrta be a sort ebbe a tálbába. A funkció működése szempontjából lényegtelen.
Time: Mikor történt a táblába beszúrás, a funkció működése szempontjából lényegtelen.
ProcessID: Fontos mező. Ennek az értéke fogja össze, hogy egy dokumentum kitöltéshez mely adatok
tartoznak össze. Tartalma szabadon generált érték. A választott értékhez, ha már létezik sor a
DocumentTemplateValues táblában, akkor azokat a DTH a futás elején kitöröli.

GenerateDocument

A PRS és DTH funkciókból összeállított, a rendszerbe paraméterezhető dokumentum kitöltő funkció. Az
adatok kinyerését egy PRS-ben megírt tárolt eljárás végzi el (adatokat szúr be a DocumentTemplateValues
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táblába, majd a tároltnak a végén a DTH működéséhez szükséges adatokat ad vissza. Maximum annyi
dokumentum fog születni, amennyi sorral a tárolt eljárás visszatér.

Példa tárolt:

CREATE PROCEDURE [dbo].[osp_prs_DTH1_grid] 
 @id INT 
AS  
BEGIN 
 DECLARE @PrsRange INT, 
   @UserID INT 
 
 SET @PrsRange = 100000000 
 
 DECLARE @UserSession TABLE ( 
  [UserID] INT, 
  [UserName] VARCHAR(250), 
  [Language] VARCHAR(10) 
 ) 
 
 --Kiszedjük a táblázatból a dokumentum generálásához az adatokat. Minden 
sor egy dokumentumot fog majd jelenteni 
 DECLARE @ids TABLE ( 
  [FeladatID] INT, 
  [RovidLeiras] VARCHAR(1000),  
  [Felelos] VARCHAR(1000) 
 ) 
 INSERT INTO @ids (FeladatID,RovidLeiras,Felelos) 
 EXECUTE [dbo].[osp_getPrsDataFromXml_Rows] @id, 
'FeladatID,RovidLeiras,Felelos' 
 
 --Kiszedjük a felhasználó UserID értékét, hogy a DocumentTemplateValues 
táblában beszúráskor felhasználjuk 
 INSERT INTO @UserSession 
 EXECUTE [dbo].[osp_getPrsDataFromXml_UserSession] @id 
 
 SELECT @UserID = (SELECT TOP 1 [UserID] FROM @UserSession) 
 
 --Minden korábbi adatot törlünk (ProcessID!) 
 DELETE FROM DocumentTemplateValues  
 WHERE ProcessID IN (SELECT @PrsRange + (@id * 1000) + ROW_NUMBER() OVER 
(ORDER BY FeladatID) FROM @ids)  
 
 --És most minden adatot beszúrunk a DocumentTemplateValues táblába, a 
DocumentTemplate azonosítója 1 
 INSERT INTO DocumentTemplateValues (TemplateFieldID, Value, PeopleID, 
[Time], ProcessID) 
 SELECT dtf.TemplateFieldID, Value, @UserID, GETDATE(), @PrsRange + (@id * 
1000) + RowNo 
 FROM 
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A tárolt eljárásnak a következő oszlopokkal kell kötelezően visszatérni:

DocumentTemplateID: A DocumentTemplate tábla egyedi azonosítója, vagyis honnan kell szedni a
sablon adatait.
ProcessID: Az adott dokumentum kitöltés feladathoz mi a ProcessID a DocumentTemplateValues
táblában (ezzel van összefogva az adott dokumentum generálás feladathoz tartozó mezőértékek)

 ( 
  SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY i.FeladatID) AS RowNo,  
CAST(i.FeladatID AS VARCHAR(1000)) AS FeladatID, CAST(i.RovidLeiras AS 
VARCHAR(1000)) AS RovidLeiras, CAST(i.Felelos AS VARCHAR(1000)) AS Felelos 
  FROM @ids i 
 ) 
 AS Result 
 UNPIVOT 
 ( 
  Value FOR FieldName IN (FeladatID, RovidLeiras, Felelos) 
 ) 
 AS UnPvt 
 INNER JOIN DocumentTemplateField dtf on dtf.FieldName = '<%'+ 
UnPvt.FieldName + '%>' 
 INNER JOIN [dbo].[DocumentTemplateFieldTemplate] dtft on dtft.FieldID = 
dtf.TemplateFieldID 
 WHERE dtft.TemplateID = 1 
 
 -- A GenetateDocument funkciónak átadjuk a generálást 
 SELECT CAST(1 AS BIT) AS Generate,  
  1 AS DocumentTemplateID,  
  @PrsRange + (@id * 1000) + ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY FeladatID)  
AS ProcessID,  
  'D:\DTH1\' + CAST(@PrsRange + (@id * 1000) + ROW_NUMBER() OVER 
(ORDER BY FeladatID)  AS VARCHAR(1000)) + '.docx' AS OutputFileName,  
  'A(z) #' + CAST(FeladatID AS VARCHAR(20)) + ' feladathoz a 
dokumentum generálása... {0}' AS Message, 
  CAST(1 AS bit) AS CreateDocumentObject,  
  'Link' AS CreateDocumentObject_ObjectType,  
  0 AS AttachDocument_BoID,  
  '' AS AttachDocument_BoType, 
  'MMDokumentumtar' AS ReferencedMinorMenu,  
  'ScreenDocumentEdit' AS Screen,  
  '[{ "Alias": "Document_ID", "Type": "Out", "Value" : 
[##DocumentID##]}]'  AS FilterValues, 
  
  'FileInterface?p=[##FileInterfaceID##]&a=download' AS RedirectURL,  
  '_blank' AS RedirectTarget, 
  'Teszt' AS Alkonyvtar 
 
 FROM @ids 
END 
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OutputFileName: A generált fájl neve és helye a fájlrendszerben. A fájl kiterjesztése meghatározza,
hogy az eredmény milyen formátumú legyen. Jelenleg .pdf, .doc, .docx, .rtf formátum van támogatva.
Generate: Ez egy bit oszlop, aminek értéke, ha egy, akkor az adott sort le fogja generálni a rendszer.

Ezeket veszi figyelemebe még a rendszer:

Document sor létrehozásához (ilyenkor a rendszer figyelembe veszi az adott dokumentum típushoz
társított DocumentStoreSettings.xml fájlban leírt TargetPathTemplate és
TargetFileNameTemplate értékeket):

CreateDocumentObject: BIT típusú mező. Ha értéke 1, akkor elvégzi a Document tábla béli sor
létrehozását (és a fájl végleges helyére mozgatását).
CreateDocumentObject_ObjectType: A Document BusinessObject típusa.
AttachDocument_BoID: Mihez lesz csatolva a dokumentum (lehet üres is).
AttachDocument_BoType: Milyen típusú objektumhoz lesz csatolva a dokumentum (Event,
Project, stb.). Értéke lehet üres is.

A következő oszlopokkal meg lehet adni, hogy sikeres generálás után melyik képernyőt és milyen filter
értékekkel nyissa meg az Effector:

ReferencedMinorMenu: A megnyitni kívánt MinorMenu neve.
Screen: A megnyitni kívánt Screen neve.
FilterValues: A megnyitott ablakhoz szükséges infilterek JSON formátumban. A
[##DocumentID##] hivatkozás minden előfordulása ki lesz cserélve a létrehozott Documents
tábla béli sor azonosítójával.

Message: A generálás végén visszaadott üzenet. Sikeres generálás esetén a rendszer a {0} hivatkozást
kicseréli egy "ok" szövegre.
A következő oszlopokkal lehet megadni, hogy sikeres generálás után milyen címre navigáljon át az
Effector:

RedirectURL: Az URL maga, melyben - ha van - a [##DocumentID##] hivatkozás ki lesz cserélve
a létrehozott Documents tábla béli sor azonosítójával.
RedirectTarget: Értéke lehet _blank (új ablakban nyíljon meg), top (az Effector helyett nyíljon
meg).

FailedMessage: Amit akkor ír ki, ha nem sikerült generálni a dokumentumot, a rendszer a {0}
hivatkozást kicseréli a hibához tartozó referencia számra.
BodyHtml: ilyenkor a dokumentum alapja ez a html szöveg lesz.

Minden más oszlop értékét fel lehet használni az adott dokumentum típushoz tartozó
DocumentStoreSettings beállításban levő hivatkozás értékéül. További információ a Dokumentum kezelés
szakaszban.

Paraméterezésre példa:

<Control> 
 <Name>DocGen</Name> 
 <Type>ActionButton</Type> 
 <Caption>Listához hozzáad</Caption> 
 <OnButtonClick> 
  <ActionType>GenerateDocument</ActionType> 
  <StoredProcedure>osp_prs_DTH1_grid</StoredProcedure> 
  <CloseScreenAfterAction>false</CloseScreenAfterAction> 

file:///fejlesztoi-kezikonyv-dokumentum-kezeles
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  <RefreshAfterAction>Component</RefreshAfterAction> 
  <OnlySelectedRows>true</OnlySelectedRows> 
 </OnButtonClick> 
</Control> 

Vírusirtás
A rendszer a clamav-ot használhatja vírus keresésre. A funkció a web.config fájlban kapcsolható és állítható be.
Beállításához az alábbi appSettings kapcsolókat használhatjuk:

Ha clamav beállítás true, akkor be van kapcsolva a funkció.
A clamav_server és clamav_port beállítások pedig megadják a szerver elérését.

Példa

<add key="clamav" value="false" /> 
<add key="clamav_server" value="localhost" /> 
<add key="clamav_port" value="3310" />
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A rendszerben minden a képernyőn megjelenő elem az adatbázisból is paraméterezhető, tehát minden
megjelenő felirat forrása lehet a definíciós fájlokban megadott statikus érték, vagy dinamikussá tehető azáltal,
hogy egy hivatkozást rögzítünk csak a definíciós állományokban.

Ahogyan azt az adatbázis szerkezetnél is említettük az FSYS_LabelLookup tartalmazza a nyelv függő
feliratokat. Oszlopai a következők:

TableName: A tábla azonosítására szolgáló kulcs mező.
FieldName: A mezőnév azonosítására szolgáló kulcs mező.
Lang: az adott nyelv két jegyű azonosítója kerül pl. HU, EN, RU, DE...
Label: A nyelv függő felirat.
Deleted: Törölt/Aktív mező.

Használata
A TableName és a FieldName oszlopok értékei együttesen alkotják azt a kulcsot, amely meghatározza egy
felirat értékét. Erre a kulcs párra a definíciós állományokból közvetlenül hivatkozhatunk az elhelyezett statikus
érték helyett a címkében: Az kulcspárt a [#TableName.FieldName#] formátumban kell megadnunk.

<Caption>[#TableName.FieldName#]</Caption>

A rendszer a bejelentkezett felhasználó által kiválasztott nyelvet, valamint az összetett kulcsot használva keresi
meg az FSYS_LabelLookup táblában a kért címkét. Ezzel a módszerrel a képernyőn megjelenő nem
paraméterezhető elemek - például az alapértelmezett gombok és a rendszer hibaüzenetek (nem a szabályok
hibaüzenetei) is "nyelvesíthetők", ekkor azonban a TableName értékét a $SYSTEM$, a FieldName értékét az
adott kontroll nevével kell hivatkoznunk. Amennyiben hiányzik a táblából az adott rendszer elemhez tartozó
beállítás, az alapértelmezett magyar nyelvű felirat kerül a felületre.

Szótárszerű fordítás is beállítható, ez leginkább a kártyán vagy táblázatban megjelenő egyszerű elemekre
használható, de ComboBox is így, több nyelvesíthető a segítségével. Ilyenkor a TableName oszlopba a
$PHRASE$ értéket kell írni, és az ovw_FSYS_Phrase nézetet lehet felhasználni.

Például: Egy ComboBox-nál felhasználható, amelyben Igen és Nem értékek szerepelnek, és ezt kell több nyelven
megjeleníteni, akkor az alábbi lekérdezés használatos:

select ll.LookupListID, ISNULL(v.Value, ll.LookupValue) AS LookupValue 
FROM fsys_lookuplist ll 
left join ovw_FSYS_Phrase v on v.[Key] = ll.LookupValue AND v.Lang = `EN` 
where ll.groupnum = 5  

A nyelvre a szabályokban és egyéb helyeken a [##Session.Language##] értékkel lehet hivatkozni.

A szükséges DBPatch fájlok a következők:

20130711_CREATE_ovw_FSYS_Phrase.sql
20130712_MultiLanguage_changes.sql
20130730_MultiLanguage_data.sql
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A választható nyelvek listáját a Connection{0}.xml fájlban lehet megadni, erről az Adatbázis kapcsolatok
fejezetben található bővebb információ.

<Languages> 
 <Language code="en-US">English</Language> 
 <Language code="hu-HU">Magyar</Language> 
</Languages> 

Megjegyzés! Az Effector 5.0.001-es verziójától követően az Effector felületen megjelenő nyelvi elemek (nem
paraméterezhető elemek, hanem a program feliratai) nem az FSYS_LabelLookup tablából jönnek, hanem a
nyelvhez tartozó JSON fájlból. A JSON fájlok helye a core/i18n mappában vannak.

file:///fejlesztoi-kezikonyv-adatbazis-kapcsolatok


{ 22 } Fejlesztői kézikönyv 6.0 - GraphDisplay.md 5/16/2019

1 / 6

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.

A fájlok az XML csomag GraphDisplay könyvtárában találhatóak és kötelezően GD-vel kezdődnek.

Elérhető funkciók

Gráfok megjelenítése Effectoros kártyákból
Kicsinyítés/nagyítás
Munkaterület mozgatás
Snap-to-grid

Kártyák paraméterezése

A kártyák kinézetét a \GraphDisplay\Element\TemplateURL node segítségével állíthatjuk be. A node értéke
a kártyát definiáló HTML template elérési útvonala. A régebbi CardViewHTML szerinti (közvetlen) kártya
definícióra itt nincs lehetőség.

A template-ben a rugalmasabb paraméterezés érdekében card.scale hivatkozással elérhető a jelenlegi
nagyítási szint.

Példa:

project_card.html

<div class="event" style="height:100%; background-color: #fff;border: 2px solid 
#ccd; padding: 4px 6px;"> 
    <a chainlistnode='Description' ng-if="card.scale>0.5">
{{card.data.Description}}</a> 
</div> 

A CardTemplateURL-ről bővebben a Táblázatok és PSearch-ök / CardView TemplateURL oldalon olvashat.

A kártyákhoz tartozó adatokat a GraphDisplay/Element/DataDefinition node-ban hivatkozott
DataDefinition segítségével lehet megadni. Az GraphDisplay/Element/IDColumn node jelöli az egyedi
azonosítóként használt oszlop nevét. Ezt kötelező megadni.

Pozíció:

A kártyák méretét és pozícióját szintén ezen DDO segítségével paraméterezhetjük. A pozícióként értelmezendő
oszlopokat a GraphDisplay/Element/PositionXColumn, illetve a
GraphDisplay/Element/PositionYColumn node-okban adhatjuk meg rendre vízszintes és függőleges
koordináták szerint.

Méret:

file:///fejlesztoi-kezikonyv-tablazatok-es-psearchok
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A kártyák méreteit a GraphDisplay/Element/WidthColumn és a GraphDisplay/Element/HeightColumn
node-okban megadott oszlopok szabályozzák, melyek sorrendben szélességet és magasságot jelentenek.

Nyilak (összeköttetések) paraméterezése

A nyilakhoz tartozó adatokat a GraphDisplay/Connection/DataDefinition node-ban megadott
DataDefinition szolgáltatja, egy sor egy nyíl alapon.

Ennek a DataDefinition-nek mindenképpen tartalmaznia kell két oszlopot, melyek a nyíl két végén lévő
kártyát határozzák meg. A GraphDisplay/Connection/SourceIDColumnnode-ban szereplő oszlop
határozza meg a nyíl kiindulási pontját, míg a \GraphDisplay\Link\TargetIDColumn node-ban megadott
oszlopban a végpontját.

Ezekkel a kártyát azonosító oszlopban lévő értékekre hivatkozunk, melyet a
GraphDisplay/Element/IDColumn node-ban adtunk meg.

Nyíl címke:

A GraphDisplay/Connection/LabelTextColumn és a GraphDisplay/Connection/LabelPositionColumn
node-okban megadott oszlopok segítségével opcionálisan címkéket is rakhatunk a nyilakra. Az első a címke
szövegét, míg a második a címke pozícióját határozza meg a nyíl méretének százalékában.

További lehetőségek

Zoom

A nagyítási beállításokat a GraphDisplay/ScaleSettings node-ban adhatjuk meg.

Lehetőség van a maximálisan ránagyított érték(GraphDisplay/ScaleSettings/Max), a minimálisan
ránagyított érték(GraphDisplay/ScaleSettings/Min), a lépésköz(GraphDisplay/ScaleSettings/Step),
illetve az alapértelmezett nagyítási szint(GraphDisplay/ScaleSettings/Default) beállítására.

Snap-to-grid

A GraphDisplay/GridSize node segítségével a kártyák mozgatási egységét van lehetőség testre szabni.

ControlPanel Control, Link

A ControlPanel Control és a Link funkciók megegyeznek a DisplayDefinition-ön megvalósított működéssel.
Erről bövebben a DisplayDefinition és ControlPanel Control típusok oldalon olvashat.

Egyedi megjelenítés logika fejlesztése

Figyelem! A következő rész alapvető AngularJS (1) ismeretek meglétét feltételezi!

A GraphDisplay/TemplateURL node segítségével egyedi Angular View adható meg. Ezzel a megjelenítő
kliens oldali része kiegészíthető.

Kontroller öröklődés

file:///fejlesztoi-kezikonyv-tablazatok-es-control-panel-controllok
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Az egyedi kontrollereinket a - platform által biztosított alapvető funkciók megőrzése érdekében - egy
különleges módszerrel kell inicializálnunk, ami betölti platform által eredetileg használt
kontrollert(EffectorGraphDisplayCtrl) is. Ez a $controller service-el tehető meg a kontroller függőségeinek
átadásával:

//parent controller betöltése 
$controller('EffectorGraphDisplayCtrl', { 
 $scope: $scope, 
 $q: $q,  
 $rootScope: $rootScope,  
 $location: $location,  
 $timeout: $timeout,  
 effectorCoreService: effectorCoreService,  
 EffectorCoreFilter: EffectorCoreFilter,  
 effectorCoreEnums: effectorCoreEnums,  
 GraphDisplayCoreService: GraphDisplayCoreService,  
 effectorDGVCService: effectorDGVCService,  
 effectorCoreRuleValue: effectorCoreRuleValue,  
 bootboxFactory: bootboxFactory,  
 effectorPSearchesService: effectorPSearchesService,  
 effectorCoreBusService: effectorCoreBusService,  
 effectorViewmenuService: effectorViewmenuService,  
 cacheFactory: cacheFactory,  
 $compile: $compile,  
 $interval: $interval 
}); 

Beépített események - kivezetési pontok

A megjelenítő a fontosabb pontokon $scope események segítségével biztosít lehetőséget egyedi logika
hozzáadására. Ezek az események a következők:

GRAPHDISPLAY:BEFORE_ELEMENTS_CREATED

Kártya nézeti-objektumok generálása előtt közvetlenül fut le. A paraméterben kapott kártyák, illetve
összeköttetések nem kerülnek további előfeldolgozásra (közvetlenül a megjelenítési réteghez kerülnek),
ezért használata különös körültekintést igényel. (Például a snap-to-grid méretének figyelembevételéről
egyedi kódunknak kell gondoskodni. Az aktuálisan paraméterezett méret megtalálható a
$scope.gridSize változóban.)

Esemény paraméterek:

data.ElementsToRender: Array - A kirajzolandó kártyákat tartalmazó tömb.
data.LinksToRender: Array - A kirajzolandó nyilakat tartalmazó tömb.

GRAPHDISPLAY:ELEMENT_CREATED

Kártya nézeti-objektum generálása után közvetlenül fut le(kártyánkként). Itt lehet állítani a generált JOINTJS
objektumot (kártyát).
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Esemény paraméterek:

data.JointElement: effector.effectorElementBase - Az éppen létrejött kártya objektum. (A kirajzolandó
kártyákhoz már hozzá lett adva.)

data.ElementsToRender: Array - A kirajzolandó kártyákat tartalmazó tömb.

data.LinksToRender: Array - A kirajzolandó nyilakat tartalmazó tömb.

GRAPHDISPLAY:BEFORE_LINKS_CREATED

A LinksToRender lista itt már nem tartalmazza azokat a nyilakat, amelyek nem létező kártyára
mutatnak.

Esemény paraméterek:

data.ElementsToRender: Array - A kirajzolandó kártyákat tartalmazó tömb.
data.LinksToRender: Array - A kirajzolandó nyilakat tartalmazó tömb. A nyilak itt még a szervertől
kapott dataset formában vannak, melynek DDORecord attribútuma tartalmazza a hozzá tartozó
sort a DataDefinition-ből.

GRAPHDISPLAY:LINK_CREATED

Nyíl nézeti-objektum generálása után közvetlenül fut le(nyilakként). Itt lehet állítani a generált JOINTJS
nyilat.

Esemény paraméterek:

data.JointLink: effector.effectorLinkBase Az éppen létrejött nyíl objektum. (A kirajzolandó
nyilakhoz már hozzá lett adva.)
data.ElementsToRender: Array - A kirajzolandó kártyákat tartalmazó tömb.
data.LinksToRender: Array - A kirajzolandó nyilakat tartalmazó tömb.

GRAPHDISPLAY:BEFORE_RENDER

Render-elés előtt közvetlenül fut le. (Mielőtt az elkészült kártya, illetve nyíl nézeti-objektumok átadásra
kerülnének a megjelenítési rétegnek.

Esemény paraméterek:

data.ElementsToRender: Array - A kirajzolandó kártyákat tartalmazó tömb.
data.LinksToRender: Array - A kirajzolandó nyilakat tartalmazó tömb.

GRAPHDISPLAY:AFTER_RENDER

Render-elés után fut le. Ekkor már az elkészült objektumok át lettek adva a megjelenítési rétegnek.

Esemény paraméterek:

data.ElementsToRender: Array - A kirajzolandó kártyákat tartalmazó tömb.
data.LinksToRender: Array - A kirajzolandó nyilakat tartalmazó tömb.

Példa:
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$scope.$on("GRAPHDISPLAY:ELEMENT_CREATED", function (event, data) { 
    var JointElement = data.JointElement, 
    LinksToRender = data.LinksToRender, 
    StepsToRender = data.ElementsToRender; 
     
    /* Egyedi logika ide...*/ 
 
} 

Kártyák és nyilak létrehozása egyedi kódból

Egyedi kódban, ha a DataDefinition-ben definiáltakon kívül további nyilakat/kártyákat kell dinamikusan
létrehozni a platform által is használt beépített eljárások használata javasolt. Ezek az alábbiak:

GraphDisplayCoreService.CreateElement(item, scope): effector.effectorElementBase

Itt item egy { position: {x: <x>, y: <y>}, DDORecord: <DDORecord>} alakú JSON objektum.

A scope paraméter értéke mindig az adott kontroller scope-ja (általában $scope).

GraphDisplayCoreService.CreateLink(link, scope): effector.effectorLinkBase

Itt link egy { target: <target>, source: <source>, DDORecord: <DDORecord>} alakú JSON
objektum.

Ekkor <target> és <source> vagy egy {id: <id>} alakú objektum, ahol <id> egy kártya technikai
azonosítója, vagy egy {x <x>:, y: <y>} alakú pont a vásznon(ezesetben a nyíl ezen vége szabad és a
megadott pontba mutat).

A scope paraméter értéke mindig az adott kontroller scope-ja (általában $scope).

Az effector.effectorElementBase, illetve effector.effectorLinkBase osztályokból származtatással egyedi kártya,
illetve nyíl működést is megvalósíthatunk.

Példák:

var card1 = GraphDisplayCoreService.CreateElement({ 
        position: {x: 10, y: 10}, 
        DDORecord: {EventID: 1234, Description: "sample event description"} 
    }, $scope); 

var connection = GraphDisplayCoreService.CreateLink({ 
    source: { id: card1.id }, 
    target: { id: card2.id }, 
    DDORecord: { 
        LinkProperties: null, 
        DisplayType: "effector.effectorLinkBase" 
    }}, $scope); 
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Ezzel a komponenssel adatok rögzíthetők egy excel-szerű felületen.

Alapvető funkciók:

Mentés
Betöltés
Adatok begyűjtése betöltéskor
Adatok kinyerése mentéskor

A fájlok az ExcelLikeForm mappában találhatóak meg. A fájlnevek prefixe kötelezően ELF.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?> 
<ExcelLikeForm> 
 <Caption /> 
    <DataDefinition>DataDefinitionHQExcel</DataDefinition> 
    <BusinessObject>BusinessObjectExcel</BusinessObject> 
 
    <IDColumn>id</IDColumn> 
    <NameColumn>ExcelName</NameColumn> 
 
    <SpreadJSONColumn>JSON</SpreadJSONColumn> 
    <TemplateIDColumn>TemplateExcelID</TemplateIDColumn> 
    <TemplateNameColumn>TemplateExcelName</TemplateNameColumn> 
 <DataExchangeSettings> 
  
<DataLoaderStoredProcedure>osp_wrk_ExcelTakeOut_CollectData</DataLoaderStoredProce
dure> 
  
<DataSaverStoredProcedure>osp_wrk_ExcelTakeOut_DistributeData</DataSaverStoredProc
edure> 
  <ParametersTable>orn_ExcelTakeOutParameters</DataParametersTable> 
  <ValuesTable>orn_ExcelTakeOutData</ValuesTable> 
 </DataExchangeSettings> 
    <TemplateURL></TemplateURL> 
</ExcelLikeForm> 

BusinessObject: Ezt a BO-t használja a rendszer az Excel betöltésére és mentésére. A BO-ból a rendszer
figyelembe veszi a jogosultsággal kapcsolatos beállításokat is.

IDColumn: Egy DataDefinition-beli oszlop neve, amely tartalmazza az “Excel” egyedi azonosítóját.

NameColumn: Egy DataDefinition-beli oszlop neve, amely tartalmazza az “Excel” nevét. Opcionális
beállítás.

SpreadJSONColumn: Annak az oszlopnak (BO) a neve, amely tartalmazza az Excel-t leíró JSON-t.

TemplateIDColumn: Annak az oszlopnak (BO) a neve, amely meghatározza, hogy melyik sablon excel-ből lett
létrehozva az adott sor.
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TemplateNameColumn: Annak az oszlopnak a neve, amely tartalmazhatja a template nevét. Opcionális
beállítás.

DataLoaderStoredProcedure: Opcionális, annak a tárolt 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
@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.

DataSaverStoredProcedure: Opcionális, annak a tárolt 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: 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
@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 DataSaverStoredProcedure tárolteljárásban kell gondoskodni

ParametersTable: Opcionális, annak a táblának a neve, amely tartalmazza azokat a cella tartományokat,
amelyeket az adatok begyűjtésekor, illetve kigyűjtésekor használni fog a rendszer.

ValuesTable: Opcionális, annak a táblának a neve, amelyet a rendszer az adatok betöltésére, kimentésére
használ. A DataLoaderStoredProcedure és a DataSaverStoredProcedure ezt a táblát írja / olvassa a
ParametersTable táblában leírt paraméterek alapján.

SheetsToHide: Opcionális; ha el szeretnénk rejteni bizonyos sheet-eket (pl. jogosultsági megfontolásból). Az
elrejteni kívánt sheet-ek nevét egymástól "#|#" jellel elválasztva kell megadnunk.

TemplateURL: Ritkán használt opció. Lényegében annak a view-nak az elérési útját kell megadni, amely az
alapértelmezett megjelentő helyett akarunk használni. Ezzel lehetőség van egyedi javascript kódot írni,
olyanokat, amelyeket egy általános megjelenítőn nem értelmezhető műveleteket hajtanak végre. Ilyen
művelet lehet például sorok elrejtése a betöltött adatok alapján.

Természetesen a DataLoaderStoredProcedure, DataSaverStoredProcedure, ParametersTable és
ValuesTable nem kötelező beállítás, így lehetőség van csak a JSON-t menteni. Ugyanakkor ezek közül egyik
sem hiányozhat, ha az egyik be van állítva.

A Parameters tábla azoknak a cella tartományoknak a leírását tartalmazza, amelyet az adatok begyűjtésekor,
illetve kigyűjtésekor használni fog a rendszer.



{ 23 } Fejlesztői kézikönyv 6.0 - ExcelLikeForm.md 5/16/2019

3 / 9

CREATE TABLE [dbo].[orn_ExcelTakeOutParameters]( 
    [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY, 
    [TemplateExcelID] [int] NULL, 
    [Name] [varchar](200) NULL, 
    [Direction] [varchar](5) NULL, 
    [RangeName] [varchar](200) NULL, 
    [WorkSheetName] [varchar](200) NULL, 
    [Absolute_Start_RowIndex] [int] NULL, 
    [Absolute_Start_ColumnIndex] [int] NULL, 
    [Absolute_End_RowIndex] [int] NULL, 
    [Absolute_End_ColumnIndex] [int] NULL, 
    [Created] [datetime] NULL, 
    [CreatedByID] [int] NULL, 
    [Deleted] [tinyint] NULL 
) ON [PRIMARY] 

TemplateExcelID: Melyik Excel template-hez kapcsolódik a paraméter
Name: Technikai név, erre hivatkozunk majd a Values táblában
Direction: IN (csak bejövő adat a DataLoaderStoredProcedure használja), OUT (csak kimenő adat a
DataSaverStoredProcedure használja), INOUT (mindkét irány, tehát a DataLoader és a DataSaver is
használja ezt a paramétert)
RangeName: Opcionális. Az Excelben definiált és névvel ellátott cella tartomány neve. Ha ez Excel nem
tartalmaz ilyet, akkor a következő 5 paramétert használva kell definiálni a cella tartományt.
WorkSheetName: Opcionális, a munkafül neve. Csak akkor kell kitölteni, ha a RangeName üres.
Absolute_Start_RowIndex, Absolute_Start_ColumnIndex: Opcionális, a cella tartomány bal felső
sarka nulla bázisú sorszámokkal hivatkozva. Csak akkor kell kitölteni, ha a RangeName üres.
Absolute_End_RowIndex, Absolute_End_ColumnIndex: Opcionális, a cella tartomány jobb alsó sarka
nulla bázisú sorszámokkal hivatkozva. Csak akkor kell kitölteni, ha a RangeName üres.

A ValuesTable tábla annak a táblának a neve, amit a rendszer az adatok betöltésére, kimentésére használ. A
DataLoaderStoredProcedure és a DataSaverStoredProcedure ezt a táblát írja / olvassa a
ParametersTable táblában leírt paraméterek alapján. Enne a táblának a szerkezete változhat, de vannak
benne kötelező mezők.

CREATE TABLE [dbo].[orn_ExcelTakeOutData]( 
    [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
    [ProcessID] [bigint] NULL, 
    [ParameterName] [varchar](200) NULL, 
    [Data0] [varchar](2000) NULL, 
    [Díata1] [varchar](2000) NULL, 
    [Data2] [varchar](2000) NULL, 
    [Data3] [varchar](2000) NULL, 
    [Data4] [varchar](2000) NULL, 
    [Data5] [varchar](2000) NULL, 
    [Data6] [varchar](2000) NULL, 
    [Data7] [varchar](2000) NULL, 
    [Data8] [varchar](2000) NULL, 
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    [Data9] [varchar](2000) NULL, 
    [Created] [datetime] NULL, 
    [CreatedByID] [int] NULL, 
    [Deleted] [tinyint] NULL 
) ON [PRIMARY] 

ProcessID: Kötelező oszlop. A rendszer a DataLoaderStoredProcedure és a
DataSaverStoredProcedure meghívása előtt generál egy azonosítót, amivel össze lehet fogni a hívás
során keletkező adatokat. Csak BIGINT típusú lehet.
ParameterName: Kötelező oszlop. A ParametersTable táblában definiált paraméter neve
(ParametersTable.Name).
Data0..Data9: Kötelező, de ”bármennyi” lehet belőle. Ezekbe az oszlopokba rögzíti a rendszer az
adatokat. Ha a ParametersTable-ben definiált range 4 oszlop és 3 sort takar, akkor ebben a táblában
a Data0..Data3 oszlopok lesznek kitöltve és 3 sor lesz rögzítve. Ezek sorrendjében az id oszlop értéke a
névadó (tehát a kisebb id érték felől a nagyobb felé haladva lesz benne a terület sorai). A rendszer fel
van készítve további oszlopok használatára is. A hozzáadott oszlopok nevét minden esetben Data
szóval kell kezdeni, utána egy egész számot írva határozzuk meg az oszlopok sorrendjét.

Példa

CREATE TABLE [dbo].[orn_Excel]( 
    [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY , 
    [TemplateExcelID] [int] NULL, 
    [ParentExcelID] [int] NULL, 
    [JSON] [varchar](max) NULL, 
    [Created] [datetime] NULL, 
    [CreatedByID] [int] NULL, 
    [Deleted] [tinyint] NULL, 
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 
GO 
 
CREATE TABLE [dbo].[orn_ExcelTemplate]( 
    [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY, 
    [Name] [varchar](200) NULL, 
    [Version] [int] NULL, 
    [JSON] [varchar](max) NULL, 
    [Created] [datetime] NULL, 
    [CreatedByID] [int] NULL, 
    [Deleted] [tinyint] NULL, 
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 
GO 
 
CREATE TABLE [dbo].[orn_ExcelTakeOutParameters]( 
    [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL  PRIMARY KEY, 
    [TemplateExcelID] [int] NULL, 
    [Name] [varchar](200) NULL, 
    [Direction] [varchar](5) NULL, 
    [RangeName] [varchar](200) NULL, 
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    [WorkSheetName] [varchar](200) NULL, 
    [Absolute_Start_RowIndex] [int] NULL, 
    [Absolute_Start_ColumnIndex] [int] NULL, 
    [Absolute_End_RowIndex] [int] NULL, 
    [Absolute_End_ColumnIndex] [int] NULL, 
    [Created] [datetime] NULL, 
    [CreatedByID] [int] NULL, 
    [Deleted] [tinyint] NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
 
CREATE TABLE [dbo].[orn_ExcelTakeOutData]( 
    [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY, 
    [ProcessID] [bigint] NULL, 
    [ParameterName] [varchar](200) NULL, 
    [Data0] [varchar](2000) NULL, 
    [Data1] [varchar](2000) NULL, 
    [Data2] [varchar](2000) NULL, 
    [Data3] [varchar](2000) NULL, 
    [Data4] [varchar](2000) NULL, 
    [Data5] [varchar](2000) NULL, 
    [Data6] [varchar](2000) NULL, 
    [Data7] [varchar](2000) NULL, 
    [Data8] [varchar](2000) NULL, 
    [Data9] [varchar](2000) NULL, 
    [Data10] [varchar](2000) NULL, 
    [Data11] [varchar](2000) NULL, 
    [Data12] [varchar](2000) NULL, 
    [Data13] [varchar](2000) NULL, 
    [Data14] [varchar](2000) NULL, 
    [Data15] [varchar](2000) NULL, 
    [Data16] [varchar](2000) NULL, 
    [Data17] [varchar](2000) NULL, 
    [Data18] [varchar](2000) NULL, 
    [Data19] [varchar](2000) NULL, 
    [Data20] [varchar](2000) NULL, 
    [Data21] [varchar](2000) NULL, 
    [Data22] [varchar](2000) NULL, 
    [Data23] [varchar](2000) NULL, 
    [Data24] [varchar](2000) NULL, 
    [Data25] [varchar](2000) NULL, 
    [Data26] [varchar](2000) NULL, 
    [Data27] [varchar](2000) NULL, 
    [Data28] [varchar](2000) NULL, 
    [Data29] [varchar](2000) NULL, 
    [Data30] [varchar](2000) NULL, 
    [Data31] [varchar](2000) NULL, 
    [Data32] [varchar](2000) NULL, 
    [Data33] [varchar](2000) NULL, 
    [Data34] [varchar](2000) NULL, 
    [Data35] [varchar](2000) NULL, 
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    [Data36] [varchar](2000) NULL, 
    [Data37] [varchar](2000) NULL, 
    [Data38] [varchar](2000) NULL, 
    [Data39] [varchar](2000) NULL, 
    [Created] [datetime] NULL, 
    [CreatedByID] [int] NULL, 
    [Deleted] [tinyint] NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 

ELFHQ.xml

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?> 
<ExcelLikeForm> 
    <Caption /> 
 
    <DataDefinition>DataDefinitionHQExcel</DataDefinition> 
 
    <BusinessObject>BusinessObjectExcel</BusinessObject> 
 
    <SpreadJSONColumn>JSON</SpreadJSONColumn>     
    <IDColumn>id</IDColumn> 
    <TemplateIDColumn>TemplateExcelID</TemplateIDColumn> 
 <DataExchangeSettings> 
  
<DataLoaderStoredProcedure>osp_wrk_ExcelTakeOut_CollectData</DataLoaderStoredProce
dure> 
  
<DataSaverStoredProcedure>osp_wrk_ExcelTakeOut_DistributeData</DataSaverStoredProc
edure> 
  <ParametersTable>orn_ExcelTakeOutParameters</DataParametersTable> 
  <ValuesTable>orn_ExcelTakeOutData</ValuesTable> 
 </DataExchangeSettings> 
</ExcelLikeForm> 

BusinessObjectExcel.xml

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> 
<BusinessObject> 
 <DataTable>orn_Excel</DataTable> 
 <UniqueIDColumn>id</UniqueIDColumn> 
 <Fields> 
  <Field name="id" /> 
     <Field name="JSON" disableLogging=”true” /> 
     <Field name="Created" /> 
     <Field name="CreatedByID" /> 
     <Field name="TemplateExcelID" /> 



{ 23 } Fejlesztői kézikönyv 6.0 - ExcelLikeForm.md 5/16/2019

7 / 9

 </Fields> 
 
    <Rights> 
        <Modify type="Constant" return="boolean" default="false">true</Modify> 
        <View type="Constant" return="boolean" default="false">true</View> 
    </Rights> 
</BusinessObject> 

Tárolt eljárások:

CREATE PROCEDURE [dbo].[osp_wrk_ExcelTakeOut_CollectData] ( 
    @ProcessID BIGINT, 
    @ExcelID INT, 
    @TemplateExcelID INT 
) 
    AS BEGIN 
     
    IF @TemplateExcelID = 7 BEGIN 
     DECLARE 
      @BusinessYear DATETIME, 
      @BY0 VARCHAR(20), 
      @Year INT 
 
     SET @BusinessYear = GETDATE() 
     SET @Year = YEAR(@BusinessYear) - 2000 
     IF MONTH(@BusinessYear) < 7 BEGIN 
      SET @BY0 = '20' + CAST(@Year - 1 AS VARCHAR(20)) + '_' + 
CAST(@Year AS VARCHAR(20)) 
     END ELSE BEGIN 
      SET @BY0 = '20' + CAST(@Year AS VARCHAR(20)) + '_' + CAST(@Year + 
1 AS VARCHAR(20)) 
     END 
 
     INSERT INTO orn_ExcelTakeOutData (ProcessID, ParameterName, Data0) 
     SELECT @ProcessID, 'BusinessYear0', @BY0 
 
     DECLARE @Forecast TABLE ( 
      ForecastID INT, 
      BDThemeID INT, 
      RefLaunch DATETIME 
     ) 
 
     INSERT INTO @Forecast (ForecastID, BDThemeID, RefLaunch) 
     SELECT f.ForecastID, f.BDThemeID, t.RefLaunch 
     FROM orn_Forecast f WITH(NOLOCK) 
     INNER JOIN orn_BDTheme t WITH(NOLOCK) ON t.BDThemeID = f.BDThemeID 
     WHERE f.ExcelID = @ExcelID 
 
     DECLARE 
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      @YDiff INT, 
      @MDiff INT, 
      @L0Index INT, 
      @id INT 
 
     SELECT TOP 1 @YDiff = DATEDIFF(month, GETDATE(), RefLaunch) / 12.0, 
@MDiff = DATEDIFF(month, GETDATE(), RefLaunch) % 12 
     FROM @Forecast 
 
     SET @L0Index = 3 + (@YDiff + CASE WHEN @MDiff < -6 THEN -1 WHEN  @MDiff > 
6 THEN 1 ELSE 0 END) 
      
     IF @L0Index<0 BEGIN 
      RAISERROR (15600,-1,-1, 'Reference Date is Smaller!'); 
     END 
 
     INSERT INTO orn_ExcelTakeOutData (ProcessID, ParameterName) 
     SELECT  @ProcessID, 'LaunchYear' 
 
     SET @id = SCOPE_IDENTITY(); 
 
     DECLARE 
      @sql VARCHAR(max); 
      
     DECLARE 
      @i INT = 0 
 
     WHILE @i<26 BEGIN 
      SET @sql = 'UPDATE orn_ExcelTakeOutData SET Data'+CAST(@i AS 
varchar(20))+'=''L' + CAST(((0 - @L0Index) + @i) AS VARCHAR(20)) + ''' WHERE id = 
' + CAST(@id AS varchar(20)) 
      EXECUTE (@sql) 
      SET @i = @i + 1 
     END 
    END 
END 
 
CREATE PROCEDURE [dbo].[osp_wrk_ExcelTakeOut_DistributeData] ( 
    @ProcessID BIGINT, 
    @ExcelID INT, 
    @TemplateExcelID INT 
) 
AS BEGIN 
    IF @TemplateExcelID = 7 BEGIN 
     DECLARE 
      @ForecastID INT 
 
     SELECT @ForecastID = ForecastID 
     FROM orn_Forecast 
     WHERE ExcelID = @ExcelID 
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     DECLARE 
      @ParamID INT, 
      @ParamName VARCHAR(200) 
 
     DECLARE cur_parameters CURSOR 
     READ_ONLY FOR       
     SELECT id, Name 
     FROM orn_ExcelTakeOutParameters WITH(NOLOCK) 
     WHERE Deleted = 0 AND TemplateExcelID = @TemplateExcelID 
      AND Direction IN ('INOUT', 'OUT') 
 
     OPEN cur_parameters 
     FETCH NEXT FROM cur_parameters INTO @ParamID, @ParamName 
     WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN 
      IF @ParamName = 'TH UNIT' BEGIN 
       DELETE FROM orn_Temp_THUNIT WHERE ForecastID = 
@ForecastID 
 
       INSERT INTO orn_Temp_THUNIT (ForecastID, Yminus3, 
Yminus2, Yminus1) 
       SELECT @ForecastID, CAST(Data0 AS FLOAT), CAST(Data1 AS 
FLOAT), CAST(Data2 AS FLOAT) 
       FROM orn_ExcelTakeOutData 
       WHERE ProcessID = @ProcessID 
       ORDER BY id ASC 
      END 
      FETCH NEXT FROM cur_parameters INTO @ParamID, @ParamName     
     END 
     CLOSE cur_parameters 
    END 
END



{ 24 } Fejlesztői kézikönyv 6.0 - FileInterface.md 5/16/2019

1 / 3

A fájl letöltést, feltöltést és megjelenítést a FileInterface nevű funkció látja el. A letöltés és megjelenítés
funkciók direkt hivatkozás helyett indirekt hivatkozásokkal működnek. Ezekhez az indirekt hivatkozásokhoz
lehet lejárati időt is megadni. Minden hozzáférést naplóz a rendszer. Az indirekt hivatkozásokat a
FSYS_FileInterface táblában tárolja a rendszer. Az indirekt hivatkozások használatát (hozzáférés napló) az
FSYS_FileInterfaceLog tábla tárolja.

Feltöltés

A dokumentum típusú mezőknek a fájl feltöltés funkcióját látja el. Lényegében a fájl feltöltés a
FileUpload.aspx url helyett a FileInterface?a=upload url-en keresztül történik meg. Csak bejelentkezett
felhasználóval lehet feltölteni dokumentumot.

Letöltés

Az url FileInterface?p=<<PUBLICID>>&a=download formátumú, ahol a PUBLICID a FileInterface által
generált azonosítót jelenti.

DataDefinition-beli példa:

<Column name="FileInterfaceID"> 
 <UseFileInterface>true</UseFileInterface> 
 <Definition> 
  CAST(d.DocumentID  AS VARCHAR(20)) as FileInterfaceID 
 </Definition> 
 <IdColumn>DocumentID</IdColumn> 
 <OutFilter type="Param"> 
  <Alias>FileInterfaceID</Alias> 
 </OutFilter> 
</Column> 
<Column name="FileLink"> 
 <IsComposite>true</IsComposite> 
 <Definition> 
  <![CDATA[ 
   '<a href="FileInterface?p=
[##Column.FileInterfaceID##]&a=download" target="_blank">' +  
ISNULL(d.RenamedFilename,'') + </a>' AS FileLink 
  ]]> 
 </Definition> 
 <IdColumn>DocumentID</IdColumn> 
</Column> 

Megjelenítés

Az url FileInterface?p=<<PUBLICID>>&a=display formátumú, ahol a PUBLICID a FileInterface által
generált azonosítót jelenti. Ezzel lehetővé válik nem csak a Document táblában szereplő fájlok megjelenítése,
hanem tetszőleges rendszerbeli fájlt meg lehet jeleníteni (amit az urlfilter.xml szabályoz továbbra is).

EmbeddedWebDisplay-beli példa:
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<URL type="Constant" return="string" default=""> 
 <![CDATA[ 
  FileInterface?p=[##Filter.FileInterfaceID##]&a=display 
 ]]> 
</URL> 

Custom DLL-beli változtatások

példa

retVal.RedirectTarget = “_blank”; 
object publicID = dataProvider.CreateFileInterfaceReference(fileName); 
retVal.RedirectURL = string.Format(“/FileInterface?p={0}&a=download”, publicID); 

XML paraméterezés

Ahhoz, hogy egy fájlt le tudjunk tölteni, létre kell hozni az indirekt hivatkozást rá. Ha egy int típusú mezőre
hozunk létre indirekt hivatkozást, azt úgy veszi a rendszer, hogy a dokumentum táblából kell szedni a
dokumentumot. Az indirekt hivatkozás létrehozása a DataDefinition Column/UseFileInterface node-jának
true értékre állításával történik. Ilyenkor az Effector az adott oszlopban található értéket felhasználva létrehoz
minden egyes sorhoz egy indirekt hivatkozást, és a generált azonosító értékére cseréli az eredeti értéket a
táblázatban. Ettől még nem lesz letölthető a dokumentum. Létre kell hozni egy másik oszlopot, amelyben
összeállítjátok a letöltés linket. Példa:

<Column name="FileInterfaceID"> 
 <UseFileInterface>true</UseFileInterface> 
 <Definition><![CDATA[CAST(d.DocumentID  AS VARCHAR(20)) as 
FileInterfaceID]]></Definition> 
 <IdColumn>DocumentID</IdColumn> 
 <OutFilter> 
  <Type>Param</Type> 
  <Alias>FileInterfaceID</Alias> 
 </OutFilter> 
</Column> 
<Column name="FileLink"> 
 <IsComposite>true</IsComposite> 
 <Definition><![CDATA['<a href="FileInterface?p=
[##Column.FileInterfaceID##]&a=download" target="_blank">' + 
ISNULL(d.RenamedFilename,'') + '</a>' AS FileLink]]></Definition> 
 <IdColumn>DocumentID</IdColumn> 
</Column> 

A "FileInterfaceID" oszlopban van a generált indirekt hivatkozás, a "FileLink" oszlopban található a letöltéshez
előállított link. Másik újdonság, amit ez a fejlesztés hozott az úgynevezett Composite oszlop. Az IsComposit
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node true értéke jelzi a rendszer számára a funkció bekapcsolását, és ilyenkor az oszlop értékének
lekérdezése után a [##Column.##] hivatkozások ki lesznek cserélve az adott sorban található oszlopok
értékére.
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A OneTimePassword funkcióhoz kiegészítő elemként elkészült egy kezdetleges e-mail kliens. Jelenleg csak
küldeni lehet vele levelet, de egy jövőbeli fejlesztéssel akár levél fogadására is használható lesz ez az új modul.
A funkciót adatbázisban kell paraméterezni az SQL Server e-mail küldő funkciójához hasonlóan.

A funkcióhoz tartozó táblák:

FSYS_EmailProfiles: Az egyes mail profilokat tartalmazó tábla, mezői:

ID: egyedi azonosító
Name: a profil neve
Description: leírás
DisplayName: megjelenítendő név
EmailAddress: email cím

FSYS_EmailAccounts: A küldésre és a jövőben a fogadásra használt fiókok adatai, mezői:

ID: egyedi azonosító
Name: account neve
DisplayName: megjelenítendő név
ReplyAddress: válaszcím
Protocol: protokoll
Host: host címe
Port: port száma (int)
SSL: biztonságos kapcsolat (boolean)
UserName: felhasználónév
Password: jelszó
ConnectionTimeOut: mennyi ideig próbálkozzon a kapcsolódással (millisec) (int)
CommandTimeOut: mennyi ideig próbálkozzon a küldéssel (millisec) (int)
RetryCount: újra próbálkozások száma

FSYS_EmailProfileAccount: A profil és a fiókok közötti kapcsolatot leíró tábla, mezői:

Profile_ID: a profil azonosítója (FSYS_EmailProfiles tábla ID mezője)
Account_ID: a fiók azonosítója (FSYS_EmailAccounts tábla ID mezője)

FSYS_EmailItems: Az elküldött (és a jövőbeni fejlesztés után a fogadott) levelek, mezői:

Profile_ID: profil azonosítója (int)
Account_ID: fiók azonosítója (int)
From: küldő
To: címzett
CC: másolat
BCC: titkos másolat
Subject: tárgy
Body: levéltörzs
HtmlBody: HTML-formázott levéltörzs

FSYS_EmailAttachments: Az elküldött (és a jövőbeni fejlesztés után a fogadott) levelekhez tartozó
csatolmányok, mezői:



{ 25 } Fejlesztői kézikönyv 6.0 - Email kliens.md 5/16/2019

2 / 2

MailItem_ID: levéltörzs
Attachment: csatolmány (elérési útja)

FSYS_EmailLog: Naplózáshoz használt tábla, mezői:

MailItem_ID: FSYS_EmailItems táblabeli egyedi azonosító
Date: dátum
Status: levél státusza (Unsent, Sent, Failed, Received)
Info: hibaüzenet

Példa kód:

string emailProfile = “DefaultEmailProfile”; 
string email = “info@oriana.hu”; 
string subject = “teszt”; 
string message = “teszt üzenet”; 
string htmlMessage = message; 
 
EmailClient.EmailClient client = new EmailClient.EmailClient(connectionString, 
emailProfile, Path.Combine(programPath, "Aspose.Total.lic")); 
int mailItemID = client.Send(new string[] { email }, subject, message, 
htmlMessage);
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A jelszó politikai beállítások is szerver oldali beállítások közé sorolható, tehát a Licence kezelő (Szerver)
képernyőin keresztül tehetők meg:

Alkalmazás példányok alapértelmezett beállításai
Jelszó politika
Alkalmazás példányok
Csoportok

A jelszó politikai kezelésben (motorverzióhoz kapcsolódóan) két verziót különböztetünk meg. Az 5.3
motorverzió kezeli az 1.0-ás jelszó politikát, míg az 5.4 motorverzióhoz a 2.0-ás jelszó politika tartozik.

Egyidejűleg létezik tehát a korábbi, 1.0 és az újabb, 2.0 verzió is.

Motorverzió frissítésénél merül fel a két verzió kezelésének kérdése, ezért az alábbiakban erre tekintettel
részletezzük a verziók beállítását.

A verziók közötti választással az adminisztrátor élhet.

Általános szabály, hogy a visszafelé történő kompatibilitás miatt az újabb (2.0) verzió kezeli az 1.0 verzió
beállításait. Abban az esetben, ha a 2.0 verzió szerinti jelszó politika beállításra kerül, úgy már nem érvényes az
előbbi állítás, tehát figyelmen kívül hagyásra kerülnek az 1.0 verzió rögzített értékei.

A 2.0 verziójú jelszó politika akkor kerül beállításra, ha az alkalmazás példányhoz (a Licence kezelő (Szerver)
MinorMenü Alkalmazás példányok képernyőjén) vagy a felhasználói csoporthoz (a Csoportok képernyőn)
hozzárendelésre kerül a jelszó politikai profil.

A jelszó politikai profil a Jelszó politika képernyőn keresztül rögzíthető.

A jelszó politika 1.0 verziójában a beállítások alkalmazás példány, míg a 2.0 verziójában már felhasználói
csoport szinten is megtehetők.

Jelszó politika 1.0

Az 1.0 verzió esetében az alábbi beállítási lehetőségeket biztosítja az Effector az Alkalmazás példányok
alapértelmezett beállításai (minden alkalmazásra vonatkozóan), illetve az Alkalmazás példányok (a kiválasztott
alkalmazásra vonatkozóan) képernyőkön keresztül.

PasswordPolicy_AlphaUpperCaseMinCount: Minimális nagy betűk száma a jelszóban. Egész szám, pl.:
2
PasswordPolicy_BanTimeout: A kitiltott felhasználó kizárásának hossza, percben megadva. Egész
szám, pl.: 20
PasswordPolicy_ChangeAfterFirstLogin: Annak a beállítása, hogy a felhasználó első bejelentkezésekor
meg kell-e változtatni a jelszavát. (false / true (meg kell változtatni))
PasswordPolicy_ChangeInterval: Annak a beállítása, hogy hány naponta kell a felhasználónak a
jelszavát megváltoztatni. Egész szám, pl.: 30
PasswordPolicy_MaxLength: A jelszó maximális hosszúságának megadása. Egész szám,
alapértelmezett érték: 100
PasswordPolicy_MaxRetryCount: Hibás bejelentkezések maximális száma, melyet ha elér a
felhasználó, kitiltja a rendszer. Egész szám, pl.: 3
PasswordPolicy_MinLength: Jelszó minimális hosszúsága. Egész szám, alapértelmezett érték: 1
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PasswordPolicy_NumericMinCount: Számjegyek minimális száma a jelszóban. Egész szám, pl.: 2
PasswordPolicy_PasswordRepeatingProhibited: Azon utolsó alkalmak számának (n) a megadása,
mely alkalmak során megadott jelszavakat nem használhatja újból a felhasználó. Egész szám, pl.: 5
PasswordPolicy_UserIdleTimeout: Maximum inaktivitással tölthető idő, percben megadva. Egész
szám, pl.: 5

Jelszó politika 2.0

A Licence kezelő (Szerver) MinorMenü Jelszó politika képernyőjén van lehetőség az alkalmazás példányokra
vagy csoportokra kiterjedő jelszó politikai profilt készíteni.
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Néhány információs kiegészítéssel, a beállításokra vonatkozó tudnivalók megegyeznek a jelszó politika 1.0
esetén összefoglaltakkal:

Név: a jelszó politikai profil neve, kötelezően kitöltendő mező
Biztonsági szint: értéke egész szám, kötelezően kitöltendő mező
Jelszó min. hossza: PasswordPolicy_MinLength
Jelszó max. hossza: PasswordPolicy_MaxLength
Nagy betűk min. száma: PasswordPolicy_AlphaUpperCaseMinCount
Számjegyek min. száma: PasswordPolicy_BanTimeout
Max. belépési kísérlet: PasswordPolicy_MaxRetryCount
Kitiltási idő: PasswordPolicy_BanTimeout
Inaktívan tölthető idő: PasswordPolicy_UserIdleTimeout
Jelszó csere intervallum: PasswordPolicy_ChangeInterval
Első bejelentk. után változtatandó: PasswordPolicy_ChangeAfterFirstLogin
Utolsó n jelszó nem lehet: PasswordPolicy_PasswordRepeatingProhibited
One Time Password: kétfaktoros authentikáció engedélyezése vagy tiltása

Minél magasabb a biztonsági szint értéke, annál magasabb megbízhatóságot képvisel.

A rendszerben több jelszó politikai profil is létrehozható. Ennek megfelelően eltérő profil állítható be
különböző csoportokhoz vagy alkalmazás példányokhoz.

Abban az esetben, ha egy felhasználóra több jelszó politikai profil is vonatkozik (mert több csoportban
szerepel vagy több alkalmazás példányhoz fér hozzá), úgy rá a legmagasabb jelszó politikai profiljának
biztonsági szintje vonatkozik.

Jelszó politikai profil hozzárendelése csoporthoz

A létrehozott profil a Licence kezelő (Szerver) MinorMenü Csoportok képernyőjén rendelhető hozzá a
csoporthoz. Ehhez szükséges az adott csoport nevére kattintani, melyre a következő képernyő nyílik fel:

A „Jelszó politika” mezőben szükséges kiválasztani a megfelelő profilt és menteni a hozzárendelést. A
csoporthoz rendelt jelszó politikai profil felülbírálja az alkalmazás példányhoz rendelt jelszó politikai beállítást.

Jelszó politikai profil hozzárendelése alkalmazás példányhoz

A létrehozott profil a Licence kezelő (Szerver) MinorMenü Alkalmazás példányok képernyőjén rendelhető
hozzá a kiválasztott rendszerhez. Ehhez szükséges az adott alkalmazás példányra kártyáját kiválasztani a (bal
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oldalon) és a jobb oldali panelen a „Jelszó politika” mezőben hozzárendelni a megfelelő profilt, majd menteni.
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A felhasználók hitelesítését, kezelését és az ügyfél számára kiadott license-eket egy központi szolgáltatás látja
el. Több alkalmazás példányt azonos felhasználó bázissal lehet üzemeltetni.

A LicenseHandlerServer egy speciális alkalmazás példány (Effector).

Minden alkalmazás példánynak az App_Data könyvtárában van egy instanceName fájl, amely tartalmazza az
adott alkalmazás példány egyedi azonosítóját.

A LicenseHandlerServer alkalmazás példány működéséhez szükséges fájlok.

App_Data\LicenseHandlerServer.key: Az ügyfél számára biztosított szerver kulcs fájl. Létezik egy Demo
működést engedélyező kulcs fájl, amely egy az első belépéstől számított 30 napig érvényes felhasználót
tartalmaz.
DBConnections\ConnectionLicenseHandlerServer.xml: egy olyan DBConnection fájl, amely leírja, hogy
melyik adatbázis tölti be a licensz-szerver szerepét az adott alkalmazás példányra nézve.

A LicenseHandlerServer által rendelkezésre bocsájtott képernyőkön lehet

Felhasználót létrehozni
Felhasználóhoz license-t társítani
Az alkalmazás bejelentkezés módjával kapcsolatos beállításokat elvégezni
Importálni license csomag és új szerver kulcs fájlokat
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EffectorServerToolService
Az EffectorServerToolService egy Windows szolgáltatás, amely segítségével időzített feladatokat lehet
elvégezni. A szolgáltatás maga nem csinál mást csak a beállított jobokat időben indítja és a futásról gyűjt
információkat. Az egyes funkciókat

vagy .dll fájlban kell megírni (Ilyenkor az osztálynak az IEVIServerTool interfészt kell megvalósítania.)
vagy SQL utasítást futtatnak.

Konfigurálás

Az EffectorServerToolService.exe.config fájlban kell beállítani az adatbázis kapcsolatot, illetve azt, hogy milyen
néven jöjjön létre a Windows szolgáltatás. Ezeket az appSettings beállítás alatt kell megadni.

serviceName: a szolgáltatás neve, ezen a néven jelenik meg a "Szolgáltatások" alatt
db_host: az adatbázis szerver címe titkosítva (EncryptForOnline.exe) Kötelező!
db_authtype: értéke SQL vagy Windows
db_username: ha db_authtype = "SQL", akkor a kapcsolódáshoz használni kívánt felhasználó neve
titkosítva (EncryptForOnline.exe)
db_password: ha db_authtype = "SQL", akkor a kapcsolódáshoz használni kívánt felhasználó jelszava
titkosítva (EncryptForOnline.exe)
db_dbname: az adatbázis neve Kötelező!
CommandTimeout: a dll-ekben használható bellítás, az SqlCommand.CommandTimeout értékét lehet
vele megadni. Default: 60 másodperc.
LogFileName: A log fájl neve Kötelező, teljes elérési úttal!
systemTag: A naplófájlba írandó megkülönböztető jelzés, amennyiben több EffectorServerToolService
egy naplófájlba rögzít.

Telepítés

A telepítés előtt konfigurálni kell az EffectorServerToolService programot lásd Konfigurálás fejezet.

A telepítéshez egy rendszergazdai jogok alatt futó parancssora van szükség (UAC!). A service_install.bat
fájlt kell futtatni. Alapértelmezés szerint "Kézi" indítással lesz létrehozva a szolgáltatás.

Paraméterezés (JOB-ok)

A paraméterezéséhez két adatbázis táblára van szükség:

ServerTool_Job: Ebben a táblában kell rögzíteni az egyes Jobokat (mit, mikor).
ServerTool_Log: Ebben van tárolva, hogy mikor futott a Job, milyen eredménnyel.

A ServerTool_Job tábla oszlopai:

id: A Job egyedi azonosítója, ez szerepel a ServerTool_Log táblában.
name: A Job egyedi neve vagy leírása. (Arra lehet használni, hogy elmondja, miről szól a Job.)
dll_name: Ha dll-ben van megírva a Job, akkor a dll fájl neve teljes elérési úttal.
class_name: A dll-ben lévő osztály neve, amely megvalósítja az IEVIServerTool interfészt.
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SQL: Ha a dll_name oszlopban üres érték van, akkor ebben az oszlopban leírt SQL kifejezést fogja
futtatni a szolgáltatás. A kifejezés eredményének első sorának első oszlopából veszi ki a futás
eredményét.
Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun: Mely napokon fusson a Job.
minsec_from: Mikortól fusson a Job 0:00 formátumban.
minsec_to: Mikortól ne fusson a Job 0:00 formátumban (amikortól már ne vegye fel az ütemező).
period: Milyen időközönkét fusson a Job (perc).
last_run: Mikor futott utoljára.
running: Éppen fut-e a Job. Az ütemező addig nem veszi fel újból a Jobot, amíg az futás alatt
állapotban van.
status_message: Az utolsó futás üzenete.

Szolgáltatás eltávolítása

Le kell állítani a "Szolgáltatások" alkalmazásban.

Az eltávolításhoz egy rendszergazdai jogok alatt futó parancssora van szükség (UAC!). A
service_uninstall.bat fájlt kell futtatni.
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Komponensek
A LDAP szinkronizálást egy EffectorServerToolService szolgáltatással valósítja meg a rendszer, melynek az LHS
adatbázisához való kapcsolatot biztosítania kell a rendszer(ek) adminisztrátorának. A felhasználók és
csoportok és csoport tagságok a bejelentkezés során illetve nyomógomb hatására átkerülnek a az LHS-ről az
LHC-re.

Telepítés
1. Telepítsd fel az EffectorServerToolService-t.
2. Állítsd be a szinkronizáláshoz szükséges paramétereket (Licence kezelő képernyő (szerver))
3. Tedd elérhetetlenné az egyes alkalmazás példányokat (amelyek érintettek a szinkronizációban)
4. Indítsd el a szinkronizációt
5. A szinkronizálás befejeztével - ha egy meglévő rendszerhez kapcsoltad be a funkciót - Pontozd össze az

alkalmazás példány adatbázisában található csoportot (People tábla IsGroup = 1) a licence kezelő
szerveren található csoporttal (FSYS_LHS_Groups tábla). A People.LHS_Group_ID =
FSYS_LHS_Groups.ID és People.LHS_Group_Name = FSYS_LHS_Groups.Name)

6. Legalább egy, legfeljebb kettő felhasználót alkalmazáspéldányonként, be kell tenni a SuperAdmin
csoportba, mielőtt az Admin felhasználóból kilépnénk, ha ez nem sikerül idejében (pl. kiléptet a
rendszer bármi miatt), akkor FSYS_LHS_UserGroups táblába kell felvenni a felhasználó-csoport
tagságot (User_ID = FSYS_LHS_Users.ID és Group_ID = FSYS_LHS_Groups.ID)

7. Tedd elérhetővé az egyes alkalmazás példányokat (amelyek érintettek a szinkronizációban)

LHC-nként megadható paraméterek
LDAP_IsSyncEnabled: LDAPról való szinkronizálás engedélyezve van az adott alkalmazáspéldányon, default
értéke false LDAP_Path%: LDAP elérése, pl.: LDAP://ip-cím LDAP_UserName: LDAP eléréséhez használt szervíz
felhasználó neve (opcionális) LDAP_Password: LDAP eléréséhez használt szervíz felhasználó jelszava titkosítva
(opcionális) LDAP_UserNameFormat: a felhasználónév formátuma, például a felhasználó az
domian\vezeteknev.keresztnev felhasználónévvel tud belépni, de meg akarjuk könnyíteni a bejelentkezést
akkor ebben a beállításban megadjuk, hogy “domain{0}” értéket és akkor ebben az esetben a felhasználónak a
mezőbe csak a vezeteknev.keresztnev értéket kell megadni a felhasználónév beviteli mezőbe

pl.: ornqmad{0}

LDAP_Containers: opcionális paraméter, LDAP-on belüli fastruktúra egy node-jai, pontosvesszővel
elválasztva. Az itt megadott értékek a LDAP_UserNameFormat beállításban a {1} hivatkozást cseréli le
bejelentkezéskor az egyes értékekkel.

pl: ilyen felépítés esetén,
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ha servers nodeon belüli felhasználókat akarjuk elérni akkor az LDAP_Containers-ben megadandó szöveg:
ou=servers,dc=mun,dc=edu

LDAP_UniqueIdentifier: LDAP-ban használt property, mely az egyedi “kulcs”, tehát, ez alapján lehet
meghatározni, hogy egy adott felhasználón CRUD operáció hajtódott-e végre (opcionális, alapértelmezett
értéke: objectGUID). LDAP_AdditionalProperties: további, a biznisz logikához szükséges, LDAP-ban
használt tulajdonságok listája, vesszővel elválasztva (opcionális) LDAP_SyncLicenceName: Az újonnan jött
felhasználók, illetve az újra aktiválandó felhasználók licenszének a neve, ha ez a paraméter nincs beállítva,
automatikusan nem osztódik ki licensz az LDAP-ról érkezett felhasználóknak LDAP_AuthType: None
LDAP_GroupsContainer: opcionális paraméter, LDAP-on belüli fastruktúra egy node-ja, innen olvassa fel a
szükséges csoportokat LDAP_OnlyGroupMembers: opcionális paraméter, amennyiben értéke true, a
felolvasott felhasználók csak akkor jönnek át az LHS-re, ha van csoporttagságuk. Kombinálva az
LDAP_GroupsContainer-rel elérhető, hogy csak azok az emberek szinkronizálódjanak, melyek előre
meghatározott csoportokban vannak. LDAP_UserNameProperty: opcionális paraméter, alapértelmezett értéke
sAMAccountName, a felolvasott felhasználó UserName tulajdonsága ebből a mezőből alakul ki, az
LDAP_UserNameFormat beállítástól függően.

Folyamat lefutása
Az LDAPból való adatlekérés az EffectorServerToolService az LHS adatbázisában található ServerTool_Job
táblában megadott időközönként fut le. Egy futás alatt inicializálásra kerül egy GUID, mely a futás egyedi
azonosítója lesz. Végigmegy az összes olyan LHSre csatlakoztatott alkalmazáspéldányon, melyen definiálva
van bármilyen LDAP autentikáció és engedélyezve van rajta az LDAP szinkronizálás. Egy alkalmazáspéldányon
megvizsgálja, hogy az LDAP_PATH kezdetű paraméterek bármelyikében elérhető-e az összes
LDAP_Containers-ben felsorolt konténer, amennyiben bármelyik konténerhez nem fér hozzá a megadott
felhasználónév-jelszó párossal, azt hibás kapcsolódásnak értelmezi és a következő LDAP_PATH eléréssel
próbálkozik, tehát, amennyiben az éppen vizsgált LDAP_Path-ra csatlakozás sikerült, nem megy a következő
LDAP_Path beállításra tovább. A megadott konténerekből, amennyiben nincs megadva konténer úgy az elérés
gyökéreleméből, minden felhasználó típusú objektumot kigyűjt. Ezeket az
FSYS_LHS_LandingZone_LDAPUser táblába menti el a megadott GUID-dal. A hozzájuk tartozó
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tulajdonságokat az FSYS_LHS_LandingZone_LDAPUserProperty táblába valamint a csoportokat, amelyekbe
tartoznak az AD-n belül, az FSYS_LHS_LandingZone_LDAPUserGroup táblába menti az LDAPUser-be szúrt
egyedi azonosítójával, mint idegen kulcs. Újonnan jött felhasználó felhasználónevét a sAMAccountName-ből
állítja elő.

Korlátok
Egy felhasználó két külön alkalmazáspéldányon akkor értelmezett azonos felhasználóként, ha a két
alkalmazásban az LDAP_Path, LDAP_UniqueIdentifier, LDAP_UserNameFormat azonosak.
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Értesítések
Az Effector platform 6.2.001-es verziójának egyik új funkcionalitása az értesítések kezelése és megjelenítése.
Az értesítéseket a rendszer percenként kérdezi le. Az értesítés ikonjára kattintva megtekinthetők az aktuális
értesítések (ez a képernyő felüldefiniálható!).

Az alap adatbázis bővült a következőkkel:

értesítéseket tartalmazó tábla,
értesítéshez tartozó személyeknek külön tábla (itt lehet rögzíteni az időpontot, hogy mikor kapta)
értesítés típusokat tartalmazó tábla
értesítéssel kapcsolatos napló adatokat tartalmazó tábla
tárolt eljárás egy értesítés beszúrására
tárolt eljárás egy adott objektummal kapcsolatos értesítések érvénytelenítésére

Státuszok

Az értesítési objektumok lehetséges státuszai a következők:

1 = új, 2 = olvasott, 3 = olvasatlan, 4 = törölt, 5 = lejárt

Táblák

FSYS_NotificationType:

Ebben a táblában vanna tárolva a használható értesítés típusok. Gyárilag egy értesítés típus sincs deifniálva
ugyanakkor az értesítésekhez legalább egy sort be kell szúrni a táblába.

Mezők

ID (int, egyedi azonosító),
Name (varchar, típus elnevezése),
Deleted (tinyint, törölt?),
Created (datetime, létrehozás dátuma),
CreatedByID (int, létrehozó azonosítója)

FSYS_Notification:

Ebben a táblában vannak az ertesítések tárolva.

Mezők

ID (int, egyedi azonosító),
NotificationType_ID (int, FSYS_NotificationType tábla ID mezőjére mutató hivatkozás),
Title (varchar, rövid cím),
QuickInfo (varchar, rövid információ, megjelenik a kártyán),
Message (varchar, értesítés szövege, megjelenik a kártyán),
URL (varchar, értesítés linkje, ha van link az objektumra vagy oldalra),
Created (datetime, létrehozás dátuma),
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CreatedByID (int, létrehozó azonosítója),
Deleted (tinyint, törölt?)

FSYS_UserNotification:

Az értesítéshez rendelt felhasználókat tartalmazza a tábla. Ebben a tábálban rögzítve a felhasználonként
egyedit státusz is.

Mezők

ID (int, egyedi azonosító),
Guid (uniqueidentifier, tárolt eljárás-hívás esetén használt azonosító),
Notification_ID (int, FSYS_Notification tábla ID mezőjére mutató hivatkozás),
UserID (int, értesítéshez tartozó felhasználó azonosítója),
Status (Státusz, értesítés állapota (1-5)),
Created (datetime, létrehozás dátuma),
CreatedByID (int, létrehozó azonosítója),
ValidFrom (datetime, érvényességének kezdő dátuma (nem kötelező)),
ValidTo (datetime, érvényességének végdátuma (nem kötelező)),
Deleted (tinyint, törölt?)

FSYS_UserNotification_Log:

Ebben a táblában van rogzítve a felhasználó által végzet státusz változások.

Mezők

ID (int, egyedi azonosító),
UserNotification_ID (int, FSYS_UserNotification tábla ID mezőjére mutató hivatkozás),
Field (varchar, mező elnevezése),
OldValue (varchar, régi érték),
NewValue (varchar, új érték),
Deleted (varchar, törölt?)

Tárolt eljárások

osp_FSYS_AddNotification:

Egy értesítés beszúrását végzi el, visszaad egy értesítés azonosítót.

Paraméterei a következők:

NotificationType
Message
Title
QuickInfo
Url (opcionális)
UserID (opcionális)
Status (opcionális)
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Hibaüzenetet dob, amennyiben nem létezik a paraméterben átadott notificationType vagy nincs a státusz [1,5]
intervallumban.

osp_FSYS_AddUserToNotification:

Hozzárendel egy felhasználót egy értesítéshez, továbbá beszúr a napló táblába is.

Paraméterei a következők:

NotificationID
UserID
Status

Hibaüzenetet dob, amennyiben nem létezik a NotificationID vagy a status nem a [1,5] intervallumban van!

osp_FSYS_SetUserNotificationStatus:

Felhasználó értesítésének a státuszváltására használható, továbbá beszúr a napló táblába is.

Paraméterei a következők:

UserID
Guid
Status

Hibaüzenetet dob, amennyiben a megadott Userhez nem tartozik olyan Guid-dal rendelkező értesítés vagy a
status nem a [1,5] intervallumban van!

osp_FSYS_SetUserNotificationValidity:

Felhasználó értesítésének a kezdő és végdátumát lehet vele beállítani, továbbá beszúr a napló táblába is.

Paraméterei a következők:

UserID
Guid
ValidFrom
ValidTo

Hibaüzenetet dob, amennyiben a megadott Userhez nem tartozik olyan Guid-dal rendelkező értesítés!

osp_FSYS_GetNotifications:

Visszadja a felhasználó értesítéseit, amennyiben a NewerThan paraméter meg van adva, úgy csak az annál a
dátumnál újabbakat. Csak az új és olvasatlan értesítéseket adja vissza. Amennyiben a Guid paraméter meg van
adva, úgy korlátozza a lekérdezést arra az értékre.

Paraméterei a következők:

UserID
Guid (opcionális)
NewerThan (opcionális)
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Paraméterezés

A Profile XML fájlban lehet bekapcsolni az értesítések megjelenítését. IsNotificationEnabled beállítással
lehet bekapcsolni a funkciót (boolean, alapértelmezett értéke false). NotificationScreen: A beállítása
opcionális, ezzel be lehet állítani, hogy az értesítés funkcióhoz tartozó ikonra kattintáskor, melyik felugró
képernyőt töltse be a rendszer.

Alapvető funkcionalitás

A megvalósításához használt tárolt eljárások:

osp_sel_FSYS_GetNotifications: ez a tárolt köti össze a táblákkal az értesítés képernyőn definiált
DataDefintion-t adatokkal
osp_prs_FSYS_SwitchUserNotificationStatus: ez a tárolt állítja át az értesítés státuszát (Új,
Olvasott -> Olvasatlan, Olvasatlan -> Olvasott)
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