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Az Effector Studio egy olyan eszköz, amely nagyban segíti, gyorsítja az Effectoron alapuló alkalmazások
fejlesztését. Ez az adatbázis architektúra, illetve a felhasználói felületet, a működést és az üzleti logikát leíró
XML állományok létrehozásával történik. Az XML állományok előállítása, illetve az adatbázis manipulálása
részben automatizálható, így a fejlesztési munka ezen része kiváltható a fejlesztő eszközzel. A fejlesztő eszköz
önmaga is az Effector technológiával lett megvalósítva, így webes felületen keresztül bárhonnan elérhető
magán az alkalmazáson belül.

Az Effector Studio támogatja több (developer licenccel rendelkező) felhasználó egyidejű munkavégzését. A
beolvasott XML állomány felhasználóhoz kötötten van tárolva az adatbázisban, a munkavégzés is ezen
(adatbázisba olvasott) állományokon történik. Az elvégzett munka után az állományok fájlrendszerbe történő
visszaírásával tekintheti meg a felhasználó a fejlesztéseit.
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Képernyő tervező

A felületen tanácsadói tudással is összeállítható olyan alkalmazás prototípus (mockup), ami prezentálható az
ügyfeleknek. Az így összeállított alkalmazás átadható a fejlesztőknek, hogy ebből kiindulva lehessen elvégezni
a végleges rendszer fejlesztését.

Ezen a képernyőn látható az alkalmazás strukturális felépítése, azaz a főmenü elemei, a hozzájuk tartozó
képernyők, valamint a képernyőkön lévő tartalom. Ezek a rajtuk lévő ceruza ikonok segítségével
szerkeszthetőek. A kártyákon a megjelenítő típusától függő piktogramok láthatóak (táblázat nézet, kártya
nézet, diagram, szerkesztő képernyő, naptár, külső weboldal).

Egy csoportba azok a képernyők tartoznak, amelyek egy főmenü alatt találhatóak.

Funkciók

új képernyő létrehozása, meglévő képernyő szerkesztése
súgó hozzáadása
képernyő másolása
képernyő törlése
menü szerkesztése
XML fájlok beolvasása adatbázisba
visszaállítási pontok kezelése
XML fájlok mentése, publikálása fájlrendszerbe
(képernyő áthelyezése más főmenü alá)

Új képernyő létrehozása

Az „Új képernyő” gombra, illetve az egyes főmenü csoportok „+” jelű kártyáira kattintva lehet új képernyőt
létrehozni, kétféle forrásból:

képernyő szintű alkalmazásblokk import
tartalom létrehozás/megjelenítés előre definiált képernyő elrendezésen
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Képernyő szintű alkalmazásblokk import

Az „Új képernyő” gombra kattintva a felugró ablakon az alkalmazásblokk importálásra kattintva megjelennek
az elérhető képernyő szintű alkalmazásblokkok. Az importálni kívánt blokkot kiválasztva, az „Importálás” gomb
megnyomására a blokk XML állománya bekerül az adatbázisba a többi XML fájl mellé.

Egy blokkot csak egyszer lehet importálni, újbóli próbálkozás esetén az „Importálás” gomb inaktívvá válik.

Képernyő létrehozás

Az „Új képernyő” gombra kattintva a felugró ablakon az üres képernyő létrehozását kiválasztva megjelenik
egy előre definiált képernyő elrendezés lista.
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Az előre definiált képernyők esetén az egyes panelek közötti kapcsolat a következőképpen van beállítva:

2 panel (vízszintes): a bal oldali panel szűri a jobb oldali panel elemeit
2 panel (függőleges): a felső panel szűri az alsó panel elemeit
3 panel (vízszintes): a felső panel szűri a két alsó panel elemeit
3 panel (függőleges): a bal oldali panel szűri a két jobb oldali panel elemeit

Fontos: az előre definiált kapcsolat nem jelenti, hogy a panelek között a szűrés automatikusan megtörténik,
mindössze azt, hogy ha megfelelően beállítjuk az egyes panelek filtereit, akkor a kapcsolat megvalósul, a
szűrés megtörténik.

A kívánt képernyő elrendezést kiválasztva, a "Tovább" gombra kattintva (vagy a kiválasztott elrendezésre
duplán kattintva) betöltődik a tervező.

Az új képernyő neve alapértelmezetten “Névtelen”, ezt át lehet nevezni a felületen.
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Lehetőségek:

új főmenü rögzítése
főmenü elemeinek átnevezése
főmenü elemek sorrendjének megváltoztatása drag&drop segítségével
képernyő nevének megváltoztatása
képernyő helyének megváltoztatása a főmenün belül drag&drop segítségével
képernyő másik (nem védett) főmenü alá helyezése
új panel fülek hozzáadása
panel fülek nevének megváltoztatása
A “felugró ablak” jelölőnégyzetet bepipálva menüből nem elérhető képernyő (azaz felugró ablak)
hozható létre; ekkor meg kell adni a felugró ablak nevét

Ha még nincs a rendszerben (nem védett) főmenü elem, akkor létre kell hozni egyet, és alá be kell húzni a
képernyőt.

A "Mentés" gombra kattintással egy példa képernyő jön létre.

Az egyes panelekre többféle forrású tartalom húzható drag&drop segítségével:

blokk tárban található panel szintű alkalmazásblokk
XML csomagban lévő/új megjelenítő
Excel import során létrejött megjelenítő

A “Létező képernyő” fülön az XML csomagban lévő táblázatos megjelenítők, űrlapok, diagramok, naptár
típusú megjelenítő láthatóak.
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Új megjelenítő létrehozása az “Új megjelenítő” gomb segítségével

Meglévő adatbázis tábla választása esetén egy már létező táblanevet kell megadni. A “Szerkesztő képernyő
létrehozás” jelölőnégyzet bepipálásakor szerkesztő űrlap is létrejön az adott tábla megjelenítőjéhez, új elem
felviteli lehetőséggel.
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Mentés után létrejön a táblázatos megjelenítő, valamint a hozzá tartozó űrlap is.

Új tábla létrehozásakor meg kell adni egy még nem létező táblanevet. A tábla oszlopait az “Új mező” gombra
kattintva lehet felvenni. Meg kell adni az oszlop nevét, a típusát (SQL mező típusok). VARCHAR típusú mező
esetén meg lehet adni a mező hosszát is: 1 és 8000 közötti, illetve “MAX” értéket fogad el a rendszer.

Egyedi azonosító és Deleted mező automatikusan generálódik a táblához.

Ekkor is van lehetőség szerkesztő űrlap létrehozására, szintén a jelölőnégyzet bepipálásával.
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Megjegyzés: meglévő és új tábla megadása esetén, ha az űrlap generálás is be van kapcsolva, akkor a
rendszer az űrlapon az egyes mezőket a mező típusához igyekszik illeszteni, azaz, ha a mező típusa BIT, akkor
jelölőnégyzet lesz a hozzá tartozó beviteli mező, ha DATE/DATETIME, akkor dátum/dátum+idő beviteli mező,
egyéb esetben szövegdoboz.

SQL utasítás megadásával is létre lehet hozni megjelenítőt, továbbá az SQL utasítást át lehet alakítani tárolt
eljárássá a jelölőnégyzet bepipálásával.
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Adatbázisban lévő tárolt eljárás is megadható. Ilyenkor dinamikus megjelenítő jön létre, mivel a rendszer nem
tudja, hogy mi lesz a tárolt eljárás eredménye.

Excel fájlból is van lehetőség adatokat importálni a rendszerbe az “Excel import” fülön.

Megkötések:

maximális feltölthető fájlméret: 50 MB
megengedett formátum: XLSX
az egyes fülek első sorában lévő elemek a létrejövő tábla oszlopnevei lesznek
az első sor első oszlopától kell kezdődnie az adatoknak
az üres füleket kihagyja a rendszer
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A fájl kiválasztása után a “Fájl feltöltése” gombra kattintva betöltődnek a táblázat fülek nevei (ilyen névvel
fognak generálódni az XML állományok), valamint az egyes füleken lévő első sorok elemei mint tábla fejlécek.
Az egyes fülek adattartalma a fülekhez tartozó szövegdobozokba, azonos nevű táblákba kerülnek, de ezek
átnevezhetőek. Ha már létező táblanév kerül a szövegdobozba, a rendszer figyelmeztet, hogy csak nem létező
táblanév adható meg.

Drag&drop segítségével az egyes fülek az alattuk lévő mezők segítségével összeköthetőek, így a fülek közötti
kapcsolat beállítható. Ekkor az XML állományok úgy generálódnak le, hogy a filterek már be vannak állítva. A
beállított kapcsolatot azonos színezés jelöli, az egyes kapcsolatok más-más színnel vannak jelölve. Az
összekapcsolt mezők bal felső sarkában megjelenik, hogy kimenő (o) vagy bejövő (i) típusú lesz a filter. A
beállított mezőre állva tooltipben megjelenik az összes releváns kapcsolat. Egy fül egy mezője több másik
füllel, egészen pontosan azok maximum egy mezőjével köthető össze.

Fontos:



{ 02 } Effector Studio 6.3 kézikönyv - Tanácsadói felület.md 2020. 03. 11.

10 / 24

Ez a kapcsolat nem adatbázis szinten teremt kapcsolatot (azaz nem foreign key-eket definiál), hanem az
XML állományokban állítja be a megfelelő filtereket, amik a több paneles képernyők esetén valósítja
meg a szülő-gyerek kapcsolatot.

Az “Adatok betöltése adatbázisba” gomb megnyomásával az Excel fájl tartalma bekerül az adatbázisba (a
táblákhoz automatikusan generálódik egyedi azonosító, valamint “Deleted” oszlop), valamint létrejönnek a
megfelelő XML állományok. Az adatok módosításához, új adatok rögzítéséhez a rendszer legenerálja a
megfelelő űrlapokat is. Ezek meg is jelennek az “Excel import” fülön, piktogrammal jelölve, hogy melyik
megjelenítő milyen típusú.

A fenti esetben összekapcsolt füleket a három panelre ráhúzva, bármely panel jobb alsó sarkában a
fogaskerék ikonra kattintva megtekinthetőek az adott panel megjelenítőjének részletei:

Kapcsolódó XML állományok (megjelenítő, adatforrás): kattintással megnyílik az adott állomány XML
leírása, ezt itt helyben lehet szerkeszteni, XSD szerint validálni, menteni
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Kapcsolódó űrlapok (linkre, gombra kötött felugró űrlapok): a névre kattintva megnyílik az űrlap
szerkesztő (erről részletes leírás az “Űrlap szerkesztő” résznél található)

Mezők: itt lehetőség van a táblázatos megjelenítőn lévő oszlopokat sorrendjét módosítani drag&drop
segítségével, valamint a szem ikonra kattintva a láthatóságot állítani (zöld szem esetén látható az
oszlop a táblázatban, piros esetén nem jelenik meg). Az “Oszlop törlése” gomb megnyomására csak a
megjelenítőről törlődik az oszlop, az adatforrásban (és adatbázisban) változatlanul megmarad.
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Szűrők, gombok: itt lehet új szűrőmezőket, akciógombokat definiálni a megjelenítőre

Új szűrőmező felvételekor meg kell adni a szűrő címkéjét, a típusát (dátum szűrő, dátum intervallum szűrő,
szabadszöveges szűrő, jelölőnégyzet), és azt, hogy melyik mezőre szeretnénk szűrni.
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Új akciógomb felvételénél meg kell adni a gomb feliratát, a gomb típusát (PRS: tárolt eljárás futtatása, link,
ami megnyit egy ablakot, Excel export gomb, törlés gomb). PRS esetén meg kell adni a következőket:

futtatandó tárolt eljárás neve
a művelet után frissítendő képernyőterület (képernyő, panel)
ha egy felugró ablakon van a gomb, akkor a művelet lefutása után záródjon-e be az ablak
a teljes eredményhalmazra fusson le a művelet vagy csak a kijelölt sorokra

Adatforrás filterek: az adott adatforrás milyen mező szerint lesz szűrve
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Adatmezők: itt láthatóak az SQL lekérdezés mezői, valamint az, hogy melyik oszlop értéke lesz kiadva
filterként (milyen néven és milyen típusúként)

A "Mentés" gombra kattintva a létrejön a három paneles képernyő, és a kártyája megjelenik a kívánt főmenü
alatt.
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A kártyán lévő “XML” feliratra kattintva maga a képernyőt leíró állomány nyílik meg egy XML szerkesztőben, a
ceruza ikonra kattintva pedig az aktuális képernyőhöz tartozó képernyő tervező töltődik be.

Az “XML fájlok mentése” gombra kattintva a fájlok kiíródnak a fájlrendszerbe. Az oldal újra töltése után a
módosítások megtekinthetőek a rendszerben:

“Új elem hozzáadása” gomb megnyomása a bal oldalon: az összes, az Excel “Employee” fülén lévő mező
megjelenik, plusz a hozzájuk generált ID mező (mivel ezen mező csak olvasható, ennek beállítása, egyebek
mellett, az űrlap szerkesztése résznél lesz részletezve).
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Súgó hozzáadása

A Component XML állományban az egyes fülekre megadható egy súgó, ami egy URL.

A rendszer a következő paramétereket kezeli az URL-ben:

ScreenName
ComponentName
TabId
Language

Példa Eszköztár DisplayDefinitionRTGridToolbar Grid eszköztár (összes elem)
DisplayDefinitionRTGridToolbarVisibleAll http://www.index.hu

Amelyik fülön be van paraméterezve a súgó, annak a jobb felső sarkában lévő ikonok között megjelenik egy
kérdőjel ikon, erre kattintva nyílik meg a súgó.

A Képernyő tervezőn lehet súgó tartalmat megadni. Ehhez az adott fülön a helyi menüben a "Súgó
hozzáadása/módosítása" lehetőséget kell választani. Ekkor megnyílik a HTML szerkesztő, ahol a súgó
beállítható.

Mentéskor az FSYS_Help táblába kerül a formázott szöveg. A táblában az adott rekordhoz rögzítve van a
screen/component/tab azonosító, így azok a fentebbi példához hasonló módon egyszerűen
visszakereshetőek.

Képernyő másolása

Egy tetszőleges, kijelölt képernyőről másolatot készíthető. Ilyenkor a rendszer lemásolja a másolni kívánt
képernyő XML állományait, de csakis az első szintig, azaz a megjelenítő és az adatforrás szintjéig, a
megjelenítőről felugró ablakokról (és az azokhoz tartozó állományokról) nem készít másolatot. A másolt
állományok nevében egy postfix jelzi, hogy ezen a néven hányadik az adott állomány.
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Menü szerkesztése

A „Menü szerkesztése” gombra kattintva lehetőség van:

új főmenü elemet felvenni
főmenü elemeket átsorrendezni drag&drop segítségével
főmenü elemeket átnevezni
képernyőket átnevezni
képernyőket átsorrendezni főmenün belül drag&drop segítségével
képernyőt másik főmenü alá behúzni drag&drop segítségével

Fontos:

a védett főmenü alatti képernyők nem jelennek meg, nem szerkeszthetőek
képernyők védett főmenü alá nem húzhatóak be

XML fájlok beolvasása

A fájlrendszerben található XML állományok az “XML fájlok beolvasása” gomb megnyomására (megerősítés
után) bekerülnek az adatbázisba. Az állományok által leírt Effector rendszer felépítése megjelenik a képernyőn.
Az addig az adatbázisban, az adott felhasználóhoz tartozó állományok felülíródnak.

XML fájlok mentése

Az adatbázisban található, az adott felhasználóhoz tartozó XML állományok az “XML fájlok mentése” gomb
megnyomására megerősítés után a fájlrendszer írhatóak ki. A korábbi, már fájlrendszerben lévő állományok
felülíródnak.

Visszaállítási pontok

Lehetőség van az XML állományok egy korábbi állapotára visszaállni. Az XML állományok első beolvasásakor
automatikusan létrejön egy “FACTORY” nevű visszaállítási pont. Ez az alapértelmezett. Ezen túl bármikor
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létrehozható visszaállítási pont, ami az XML állományok aktuális állapotát menti el. Ez is a felhasználóhoz
köthető, és csak a felhasználó által beolvasott állományokra vonatkozik. Fontos, hogy a visszaállítási ponthoz
nem köthető adatbázis állapot, vagyis ha megtörténik a visszaállítás egy korábbi visszaállítási pontra, akkor a
kettő közötti adatbázisbeli módosítások (pl. tábla, mező létrehozás, adatbeszúrás) nem görgetődnek vissza. A
már nem szükséges visszaállítási pontok bármikor törölhetőek.

Fontos: a visszaállítási pontokhoz tartozó XML állományok kizárólag adatbázisban léteznek (az aktuális
felhasználóhoz társítva). Egy visszaállítási pont alkalmazása után az “XML fájlok mentése” gombra nyomással
írhatóak ki az állományok a fájlrendszerbe.

Képernyő törlése

A kiválasztott képernyő a “Törlés” gomb segítségével törölhető. Ilyenkor maga a képernyőt leíró állomány nem
törlődik (mert lehet, hogy más helyen hivatkozva van rá), hanem csak a rá mutató hivatkozás törlődik a
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főmenü állományából.

Felugró ablakok

A felugró ablakok képernyőn a menürendszerből nem elérhető képernyőket lehet létrehozni, szerkeszteni. Az
így létrehozott képernyőket az űrlapok választólista típusú mezőjéhez hozzá lehet adni, egyéb felhasználási
esetben (pl. gombnyomásra felugró ablak egy táblázatos megjelenítőn) jelenleg manuálisan kell bekötni a
kívánt helyre. A képernyő létrehozás, szerkesztés teljes egészében megegyezik a képernyő tervezőn
tapasztaltakkal.

Adatközpont

Az Effector Studio segítségével lehetőségünk van meglévő XLSX állományból adatbázis és Effector
objektumokat generálni. A “Feltöltés” gombra kattintva ugyanaz a képernyő ugrik fel, mint ami a képernyő
tervező esetében az “Excel import” fülön. Az “Adatok betöltése adatbázisba” gomb megnyomása után az Excel
fülek adatai bekerülnek az Effector adatbázisába. A “Dokumentum fülek” panelen láthatóak a feltöltött Excel
fülek nevei, ezekre kattintva a jobb oldalon jelennek meg a fülön lévő adatok, ezúttal mint adatbázisbeli
rekordok.
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Űrlap szerkesztő

Ezen a felületen a rendszerben lévő karbantartó képernyőket (űrlapokat) lehet szerkeszteni, illetve újat lehet
létrehozni. A kártyákon megjelenik az űrlap címkéje (ha van neki), a neve, valamint a rajta található beviteli
mezők száma.

Új űrlap létrehozása

Az “Új űrlap” gombra kattintva a következő ablak ugrik fel:
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A felületen meg lehet az űrlap nevét. Kontroll csoportokat lehet az űrlapon rögzíteni, ami alapértelmezetten
egy címkéből és egy kiválasztott típusú beviteli mezőből áll. A csoporton lévő “+” ikonra kattintva további
kontrollokat lehet a csoporthoz adni. Az egyes csoportok drag&drop segítségével átsorrendezhetőek.

Az egyes csoportokba a következő típusú kontrollok rögzíthetőek:

jelölőnégyzet
választólista
lenyíló lista
vízszintes vonal
címke
gombok: mentés, törlés, mégsem, egyéb akciógomb
szövegdoboz
dátum
dátum+idő

A kontrollokat a jobb felső sarkukban megjelenő kuka ikonnal lehet törölni a csoportból. Az összes kontroll
törlésével maga a csoport is törlődik. A címkék átnevezhetőek. Beviteli mező típusa nem módosítható. Az új
csoportok azonosítója egy GUID lesz, pl. “923ad59f-a699-4800-a988-e2bbe96e96b7”.

Explicit definiálni lehet a mező nevét a “Mező beállításai” fülön a “Mező neve az adatbázisban” beviteli
mezőben. Ha itt már létező adatbázisbeli mezőnevet adunk meg, akkor a rendszer ahhoz fogja kötni a beviteli
mezőt, ellenkező esetben a táblához hozzáad egy új mezőt. Ha ez nincs megadva, akkor az új beviteli mező
adatbázisbeli megfelelője (BindingName) a címkéből generálódik, ennek hiányában a mező típusa lesz
(ékezetmentesítés, whitespace karakterek eltávolítása); már létező mező esetén “_1”, “_2”, stb. postfixet kap.

Az adatbázisbeli mező típusa a kiválasztott beviteli mező alapján:

Szöveges beviteli mező: VARCHAR(1000)
Jelölőnégyzet: BIT
ComboBox, QueryTextBox: INT
Dátum: DATE
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Dátum + idő: DATETIME

Mentéskor a rendszer automatikusan kiegészíti mind az űrlapot, mind a hozzá generálódó adatbázis táblát a
következő mezőkkel:

egyedi azonosító (az űrlap nevéből generálódik)
bejegyzés létrehozója
bejegyzés rögzítése

A rendszer automatikusan az űrlapra generálja továbbá a Mentés/Törlés/Mégsem gombokat. Üresen
elmentett űrlap megnyitás után (a kártyán a neve melletti ceruza ikonra kattintva) így néz ki:

Lehetőség van mind a csoportokra, mind a csoporton belüli elemekre (kontrollokra) szabályokat definiálni. Ez
a felület jobb oldalán a “Szabály tulajdonságok” fülön tehető meg. A bal oldalon egy csoportot vagy egy
kontrollt kiválasztva (a kiválasztott kap egy szaggatott vonalas keretet) a jobb oldalon az “Új szabály” gombra
kattintva megjelenik a választható szabályok listája:

kötelezőség (Required)
alapértelmezett érték (DefaultValue)
a munkamenethez köthető érték, pl. a bejelentkezett felhasználó azonosítója (SessionValue)
láthatóság (Visible)
szerkeszthetőség (Readonly)
validálás (ValidateRule)
számított érték (ComputedValue)
mentés előtti érték (ValueBeforeSave)
folyamat tovább haladás szempontjából kötelezőség (WorkflowRequired)
választható elemek (TouchValueList)
szövegbuborék (Tooltip)
figyelmeztetés (Warning)
helyőrző (Placeholder)
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Egy szabályt kiválasztva kötelező megadni a szabály típusát (Constant, Simple, SQL), a visszatérés típusát
(Integer, Boolean, String, DateTime, Double), opcionálisan a szabály alapértelmezett értékét (ha valamilyen
hiba miatt nem sikerül a kiértékelés), és magát a kiértékelendő kifejezést.

Egy szabályt csak egyszer lehet hozzáadni a kiválasztott elemhez, utána eltűnik a választható szabályok
listájából. Szabály törlése a szabály jobb felső sarkában lévő kuka ikonnal lehetséges.

Lenyíló lista típusú beviteli mező esetén a felület jobb oldalán lévő “Mező beállításai” fülön meg kell adni,
hogy milyen adatforrásból jöjjön a lista értékkészlete. Ha olyan forrást választunk, ahol lehetséges további
szűrés az értékkészletben (pl. csak egy adott csoporthoz tartozó elemeket akarom megjeleníteni a Lookup
értékek közül), akkor meg kell adni, hogy melyik csoport elemei jelenjenek meg.

Ha még nincs olyan csoport az adatbázisban, akkor az "Új értékek" gombra kattintva a megnyíló ablakon a
csoportokat, illetve csoporthoz tartozó elemeket lehet kezelni: újat rögzíteni, meglévőt átnevezni:
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Választó lista (Query TextBox) típusú beviteli mező esetén szintén a jobb oldali “Mező beállításai” fülön kell
beállítani, hogy milyen képernyő nyíljon meg a kontrollra kattintva, és a megadott képernyőn lévő
megjelenítőn kiválasztott sor melyik eleme legyen, ami kulcsként szerepel (azaz amelynek az értéke az
adatbázisba mentődik), illetve melyik elem legyen, ami megjelenik mint érték a választólistában.
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XML lista

A képernyőn típus szerint rendezve láthatóak az XML állományok. Szűrhetjük őket fájlnév, illetve típus szerint.
Lehetőség van XML állományt törölni is. Ekkor a kiválasztott fájl adatbázisbeli rekordja állítódik töröltre, és
amikor a fájlokat kiírjuk a fájlrendszerbe, fizikailag is törlődik.

A szerkesztő ikonra kattintva a kiválasztott XML állomány tartalma nyílik meg, itt lehetőség van kézi
szerkesztésre.

XML szerkesztő funkciói

comment/uncomment
szövegben keresés
visszavonás/újra
szövegrendezés (indentálás)
szintaktikai ellenőrzés (XSD alapján)
mentés
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Adatbázis műveletek (SQL profiler)

A rendszerben futó adatbázis műveletek monitorozására szolgáló felület. A felső panelen az elindítás és
leállítás között a rendszer által futtatott adatbázis lekérdezések listája látható. A kiválasztott utasítás részletei
alsó panelen jelennek meg.

Funkciók

Utasítás: szűrhetünk az SQL utasítás szövegére
MIN 1 MP: szűrhetjük azokat a lekérdezéseket, amelyek legalább 1 másodpercig futottak
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MIN 2 MP: szűrhetjük azokat a lekérdezéseket, amelyek legalább 2 másodpercig futottak
Start: monitorozás elindítása
Stop: monitorozás leállítása
Ürítés: lista ürítése
Export: Excel fájlba exportálhatjuk az utasítások listáját

Hibanapló

Az Effector rendszerben keletkezett hibák listáját tartalmazó képernyő. A referenciaszámra keresve
visszakereshetjük a kérdéses hiba kiváltó okát, helyét. Lehetőség van időszakra, valamint konkrét hibaüzenetre
is keresni.

Adatbázis objektumok

A bal oldali panelen láthatóak az Effector által használt adatbázis objektumai.

Szűrési lehetőségek:

név alapján
típus alapján (skalár függvény, tárolt eljárás, trigger, tábla, view)
definíció alapján

A jobb oldali panelen látható a tábla definíciója, illetve a tábla tartalma (ha a bal oldalon tábla típusú
objektumot választok ki), valamint az egyéb objektumok definíciója.
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Adatbázis tisztítás

Nem használt adatbázis objektumok

A funkció segítségével kigyűjthetőek azok az adatbázis objektumok, amelyek nincsenek hivatkozva az XML
állományokban, illetve másik, már használt adatbázis objektumban. Ezeket a "Keresés…" gomb segítségével
jeleníthetjük meg a bal oldali panelen, a jobb oldali panelen pedig ezen objektumok definícióját láthatjuk. A
"Lomtárba helyezés" gomb segítségével elkülöníthetjük ezeket az objektumokat, és a "Lomtár ürítése
(Végleges törlés!)" gomb segítségével véglegesen törölhetjük az adatbázisból. A lomtárba helyezés valójában
egy átnevezést takar, vagyis a rendszer a törölni kívánt adatbázis objektumokat egy meghatározott prefixszel
($$EFF_DBC_TRASH$$_) látja el. A "Visszaállítás" gomb segítségével a lomtárban lévő elemek visszaállíthatóak
az eredeti helyükre. Az egyes objektumok neve, típusa, aktuális állapota a táblázatban látható.

Adatbázis jobjában nem nézi a funkció, hogy van-e hivatkozva az aktuális objektum. Minden egyes
végleges törlés után célszerű tesztelni a rendszert, hogy nem keletkezett-e hiba a törlés miatt.
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Használt adatbázis objektumok

Ezen a fülön a hivatkozott adatbázis objektumok listáját tekinthetjük meg. A jobb oldalon pedig megjelenik,
hogy melyik XML állományban van hivatkozás a bal oldalon kiválasztott adatbázis objektumra. Látható még az
objektumhoz tartozó definíció (vagy tábla tartalom) is, hasonlóan az "Adatbázis objektumok" képernyőhöz.

XML tisztítás

Az XML állományban lévő, nem használt XML állományok láthatóak ezen a felületen. A nem használt
állományok neve, típusa, állapota jelenik meg a listában. A fájlok tartalma a nevükre kattintva tekinthető meg.

A kijelölt állományokat a "Lomtárba helyezés" gombra kattintva tudjuk eltávolítani a többi XML állomány
közül. Ekkor az állomány az adatbázisban meg lesz jelölve, hogy a lomtárba került. A "Lomtár ürítése (végleges
törlés!)" gombra kattintva ezen állományok törölt állapotúak lesznek. A törölt állapotú XML fájlok a
fájlrendszerbe történő mentéskor fizikailag is törlődnek. Ez a folyamat nem fordítható vissza, kivéve ha van
egy olyan visszaállítási pont, amelyben még nem volt törölt a kérdéses állomány. Ekkor vissza lehet állni erre a
visszaállítási pontra, és utána újból menteni kell a fájlokat a fájlrendszerbe. A "Visszaállítás" gomb segítségével
a lomtárba helyezett állományok visszaállíthatóak eredeti állapotukba.

A "Használt XML fájlok" fülön a legalább egy hivatkozással rendelkező fájlok listája látható.
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Skin tervező

Annak érdekében, hogy az Effector egyedi színvilág szerint testre szabható megjelenéssel rendelkezzen, ún.
skinek hozhatók létre.

A "Skinek" fülön tekinthetők meg a már létrehozott skinek. A ceruza ikonra kattintva a skin tulajdonságai
láthatók.
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Szerkesztést követően a szem ikonra kattintással (az Effector automatikus újratöltése után), közvetlenül
beállítható a skin mint aktuálisan használt kinézet.

Lehetőség van egyedi stílust definiálni, ezt a "CSS" fülön lehet megtenni.

Lehetséges annak beállítása is, hogy a felhasználók csak bizonyos skineket tudjanak alkalmazni a saját
felhasználói profilukban. Ezek az ún. aktív skinek, melyek között váltani az Effector logóra kattintással
lehetséges. Inaktiválással a többi skin kizárólag az arra jogosult felhasználó számára kezelhető.

A meglévő skin elemeken túlmenően továbbiak is létrehozhatóak az "Új" gombbal, illetve akár egy korábbi
skint alapul véve másolással is (a Másolat készítése ikon használatával).

A már nem használt skin egyszerűen törölhető a "Törlés" gombbal.

A Skinek esetében lehetséges a JSON formátumú importálás és exportálás is.

A rendszer skinek védettek, azaz nem változtathatók meg. Módosítási igény esetén másolás útján
szerkeszthetők.

Ikon készlet

Az Effectorban használható ikonok listája. Mivel ezek betűként vannak definiálva, ezért ezeket a hivatkozásuk
helyén (tipikusan egy információs kártyán) tetszőleges színűre és méretűre lehet állítani.

Használata (pl. kék színű, 24px nagyságú naptár ikon):

<i class="efi-calendar" style="font-size:24px;color:#0000ff;"></i> 
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Folyamat tervező

Munkafolyamatok és részfolyamatok létrehozására, módosítására és kezelésére szolgáló felület, amely
lehetőséget biztosít ezek vizuális formában történő megjelenítésére is. A létrehozott folyamatok helyben
tesztelhetőek a "Folyamat teszt" képernyőn.

Folyamat, részfolyamat létrehozása

A bal oldali panelen lehet létrehozni új folyamatot/részfolyamatot, illetve ezek nevét módosítani. A "Folyamat
létrehozás" gombra kattintva lehet megadni a létrehozni kívánt folyamat nevét, illetve opcionális táblanevet,
ha egyéb információt is le kell tárolni a folyamat fejadataihoz, valamint az ehhez tartozó beviteli mezőket.
Továbbá részletes leírást lehet fűzni a folyamathoz.

Fontos megjegyezni, hogy a részfolyamatok önmagukban nem használható/tesztelhető objektumok,
mindig csak valamilyen folyamat részeként alkalmazhatóak. Ha a cél kizárólag egy részfolyamat
tesztelése, akkor az egy, csak a részfolyamatot tartalmazó folyamat létrehozása után tehető meg.
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A létrehozott folyamatokhoz metaadatok adhatóak, alapértelmezetten a folyamat technikai neve, verziószáma,
létrehozója és a létrehozás dátuma kerülnek bele, ezek nem törölhetők, viszont a későbbiekben hozzáadott
metaadatok módosíthatók, törölhetők.

image59

Természetesen részfolyamathoz is adható meg metaadat.

A "Részfolyamat létrehozás" gombra kattintva lehet megadni a létrehozni kívánt részfolyamat nevét.

Folyamat, részfolyamat aktiválása, inaktiválása

A rendszerben működése közben csak az aktív folyamatok/részfolyamatok érhetőek el. Folyamat/részfolyamat
létrehozásakor automatikusan aktív állapotban jön létre, ezt az adott kártyán lévő zöld pipa piktogram jelzi.
Erre kattintva inaktiválható a kiválasztott folyamat/részfolyamat.



{ 04 } Effector Studio 6.3 kézikönyv - Folyamat tervező.md 2020. 03. 11.

3 / 16

Folyamat, részfolyamat másolása, verziózása

Az adott kártyán a másolás piktogramra kattintva a felugró ablakon lehet megadni a másolat folyamat nevét,
valamint, ha a cél az adott folyamatból új verzió létrehozása, akkor ez a megfelelő jelölőnégyzet bepipálásával
tehető meg. Új verzió esetén a folyamat neve nem módosítható. Lehetőség van a másolathoz/új verzióhoz az
adatbázis táblákat is lemásolni. Az új verzió alapértelmezetten inaktív lesz. Egy folyamat különböző verziói
közül egyszerre csak egy lehet aktív, az új verzió aktiválásával a többi verzió automatikusan inaktiválódik.

Folyamat export, import

A legtöbb esetben a folyamatokat, részfolyamatokat a fejlesztő egy fejlesztői rendszerben hozza létre. Ezek
validálása után szükség van a folyamat élesítésére. Ez a funkció alapvetően a különböző Effector rendszerek
közötti folyamatok mozgatására szolgál. Az exportálni kívánt folyamat kártyájának kiválasztása után a
"Folyamat export" gombra kattintva felugrik egy dialógus ablak, amely megerősítést kér.
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Pozitív válasz esetén a rendszer előállít egy titkosított (AES) állományt .wfp kiterjesztéssel (a fájl neve a
folyamat nevéből és verziószámából generálódik), amely a folyamathoz tartozó XML és SQL állományokat
tartalmazza.

Lehetőség van az importálás előtt visszaállítási pontot létrehozni, ez a jelölőnégyzet bepipálásával tehető
meg.

A "Folyamat import" gombra kattintva a felugró dialógus ablakon keresztül tölthető fel a korábban exportált
.wfp állomány.

Fontos megjegyezni, hogy egyazon rendszerbe nem importálható már létező folyamat (mivel az
objektum típusa megegyezik). Ez esetben a másolás funkció használható.

Folyamat szerkesztés
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A jobb oldali panelen lehet folyamat lépést hozzáadni, módosítani, részfolyamatot hozzáadni a folyamathoz,
illetve kapcsolatokat beállítani (drag&drop segítségével). A folyamat megrajzolása után a "Mentés" gombra
kattintva létrejönnek a megfelelő XML állományok, a lépések közötti triggerek, az utolsó mentés óta
végbement változások véglegesítésre kerülnek.

Eszköztár

Event (start, end): folyamat kezdete, vége
Activity: folyamat lépések
Gateway: átjáró, döntési pont
Annotation: megjegyzés az adott objektumhoz
Pool (swimlane-ek): az egyes feladatok csoportosítása (pl. szerepkörök szerint)
Group: logikai csoportosítás (grafikai elem, pl. fázisok)
Message: grafikai elem, funkció nélkül
Data object: grafikai elem, funkció nélkül

Részfolyamat hozzáadása

A részfolyamat hozzáadása ugyanúgy történik, mint egy egyszerű lépés hozzáadása, a különbség annyi, hogy
a jobb oldali eszköztáron a "Részfolyamat" jelölőt át kell billenteni a másik állásába. Ekkor jelenik meg egy
választó lista, amelyet megnyitva a rendszerben lévő részfolyamatok jelennek meg. Ezek közül egyet
kiválasztva a dobozban egy "+" jelenik meg, jelezve, hogy egy részfolyamatról van szó. Erre a pikrogramra
duplán kattintva megnyílik a részfolyamat szerkesztő képernyője.
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A beillesztett részfolyamat objektumai lemásolódnak, és a másolt objektumok vesznek részt a folyamat
lefutásában. Ezért, ha az eredeti részfolyamat módosításra kerül, az nem lesz hatással a már beemelt
részfolyamatokra. Ugyanígy, ha egy beemelt részfolyamat módosításra kerül, az nem lesz hatással az eredeti
részfolyamatra. Részfolyamatba szintén lehet részfolyamatot beemelni, a szintek száma nincs korlátozva.

Részfolyamat ad hoc indítása

Ahhoz, hogy részfolyamatot lehessen indítani fragmentben, alapértelmezett értéket kell adni a WorkflowID
mezőnek: annak a folyamatnak az azonosítóját, amelyen belül el akarjuk indítani az ad hoc részfolyamatot.

A részfolyamat első lépéséből létrejövő eseményeknél a triggert CreatedOrDone-ra kell átállítani Done-ról.

Lépés szerkesztése

A kiválasztott lépés dobozára duplán kattintva (vagy a jobb oldali eszköztár "Szerkesztés" gombjára kattintva)
megnyílik a folyamat lépés szerkesztő képernyője.
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Alapadatok

Lépés neve: megadása kötelező
Leírás: Ez lesz a folyamat lépés alapértelmezett felirata. Ha nincs megadva, akkor a "Lépés neve"
mezőben megadott érték lesz.
Automata lépés: beállítható, hogy a lépés automatikusan készre álljon, amint létrejön (felhasználói
beavatkozás nélkül)
Tábla neve: Folyamat lépés adatainak tárolásához. Opcionális, akkor kötelező, ha beviteli mezők is
vannak definiálva a lépéshez tartozó űrlapon.
Előrehaladás (%): Opcionális, 0-100% közötti értékkel. Azt adja meg, hogy az adott lépés a folyamat
egészét tekintve hány százalékos készültséget jelent. (Ennek vizuális megjelenítése paraméterezéssel
oldható meg.)
Felelős(ök):

Ha a Felhasználó(k)/szerepkör lenyíló listában felhasználó(k) érték van kiválasztva, akkor
a Felelős mezőben az adatbázisban lévő emberek, csoportok jelennek meg. Ahány érték van
kiválasztva, annyi példányban jön létre a feladat párhuzamosan. A rá következő lépés csak az
összes párhuzamos ág készre állítása után jön létre.
Ha a Felhasználó(k)/szerepkör lenyíló listában a szerepkör van kiválasztva, akkor a
Felelős mezőben az adatbázisban lévő szerepkörök jelennek meg. Ahány érték van kiválasztva,
annyi példányban jön létre a feladat párhuzamosan. A rá következő lépés csak az összes
párhuzamos ág készre állítása után jön létre.

Fejlesztői leírás: Opcionális.
Metaadatok: Tetszőlegesen hozzáfűzhetőek a lépéshez.

Előfeltételek (triggerek)
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Az egyes függőségek beállítása ezen a fülön lehetséges. Kiválasztható, hogy melyik lépés után következzen az
aktuális lépés, valamint ha az előző lépésben definiálva volt valamilyen döntés, akkor annak a döntésnek
milyen értékét választva jöhet létre az aktuális lépés a konkrét lefutásban. Új előfeltételt az "Új trigger" gomb
megnyomásával lehet a lépéshez adni. A jobb oldalon megjelenik egy lenyíló listában a folyamathoz tartozó
összes lépés. Ezek közül választva, ha valamelyik lépésben található(k) döntési pont(ok), akkor azok közül
választva a megjelenő lenyíló listából, az ahhoz tartozó lehetséges értékek listája is megjelenik. A megfelelőt
kiválasztva a "Feltétel" mezőben automatikusan kitöltődik a kiértékelési szabály (ez tetszőlegesen
felüldefiniálható).

Ha folyamatszerkesztő felületen két lépést (activity-t) nyíllal összekötünk, mentés után automatikusan
beállítódik a két lépés között a trigger.

Mezők Ezen a fülön a cél a mezők, mezőszintű szabályok definiálása.

Ha az aktuális lépéshez rögzíteni kell néhány adatot, akkor az "Új csoport" gombra kattintva lehet új beviteli
mezőket definiálni a lépés űrlapjára. Ekkor a táblanév megadása kötelező, ami csak betűvel kezdődő
alfanumerikus szöveg lehet. A mező adatbázisbeli nevét opcionálisan meg lehet adni, ha ez nincs kitöltve,
akkor a rendszer a címke alapján generál egyet automatikusan (ékezetmentesítés), és ha van már ilyen nevű
mező, akkor "_x" (ahol x = 1,2, ...) postfixszel látja el. A mezőhöz lehet külön fejlesztői megjegyzést is fűzni.

Folyamat létrehozásakor magához a folyamathoz (azaz a Project fragmenthez) is lehet mezőket adni csakúgy,
mint a folyamat lépések esetén.

Az egyes csoportokba a következő típusú kontrollok rögzíthetőek:

Jelölőnégyzet (adatbázisbeli típusa: BIT)
választólista (adatbázisbeli típusa: INT)
lenyíló lista (adatbázisbeli típusa: INT)
vízszintes vonal
címke
gombok: mentés, törlés, mégsem, egyéb akciógomb
szövegdoboz (adatbázisbeli típusa: VARCHAR(1000))
dátum (adatbázisbeli típusa: DATE)
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dátum+idő (adatbázisbeli típusa: DATETIME)

A beviteli mezőket a mellettük megjelenő kuka ikonnal lehet törölni a csoportból. Az összes beviteli mező
törlésével maga a csoport is törlődik. A címkék átnevezhetőek. Beviteli mező típusa rögzítés után nem
módosítható. Az új csoportok azonosítója egy GUID lesz, pl. "923ad59f-a699-4800-a988-e2bbe96e96b7".

Lenyíló lista típusú beviteli mező esetén a felület jobb oldalán lévő "Mező beállításai" fülön meg kell adni,
hogy milyen adatforrásból jöjjön a lista értékkészlete. Ha olyan forrást választunk, ahol lehetséges további
szűrés az értékkészletben (pl. csak az adott csoporthoz tartozó elemeket akarom megjeleníteni a Lookup
értékek közül), akkor meg kell adni, hogy melyik csoport elemei jelenjenek meg.

Ha még nincs olyan csoport az adatbázisban, akkor az "Új értékek" gombra kattintva a megnyíló ablakban a
csoportokat, illetve csoporthoz tartozó elemeket lehet kezelni: újat rögzíteni, meglévőt átnevezni.

Választó lista (Query TextBox) típusú beviteli mező esetén szintén a jobb oldali "Mező beállításai" fülön kell
beállítani, hogy milyen képernyő nyíljon meg a kontrollra kattintva, és a megadott képernyőn lévő
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megjelenítőn kiválasztott sor melyik eleme legyen ami kulcsként szerepel (az értéke az adatbázisba mentődik),
illetve melyik elem legyen ami megjelenik mint érték a beviteli mezőben.

Akciógomb hozzáadása esetén meg kell adni a gomb feliratát, valamint kiválasztani a megfelelő műveletet a
lenyíló listából. A műveletekhez tartozó paramétereket az FSYS_ActionButton táblában kell definiálni.
Opcionálisan megadható, hogy a művelet befejezése után zárja-e be az ablakot a rendszer.

Szabályokat mind az egyes mezőkhöz, mind a mező csoportokhoz lehet definiálni a megfelelőt kiválasztva. Ez
a felület jobb oldalán a "Szabály tulajdonságok" fülön tehető meg. A bal oldalon egy csoportot vagy egy
beviteli mezőt kiválasztva (a kiválasztott kap egy szaggatott vonalas keretet), a jobb oldalon a "Új szabály"
gombra kattintva megjelenik a választható szabályok listája:

kötelezőség (Required): csoport és mező szintű
alapértelmezett érték (DefaultValue): csak mező szintű
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a munkamenethez köthető érték, pl. a bejelentkezett felhasználó azonosítója (SessionValue): csak mező
szintű
láthatóság (Visible): csoport és mező szintű
szerkeszthetőség (Readonly): csoport és mező szintű
validálás (ValidateRule): csak mező szintű
számított érték (ComputedValue): csak mező szintű
mentés előtti érték (ValueBeforeSave): csak mező szintű
folyamat továbbhaladás szempontjából kötelezőség (WorkflowRequired): csoport és mező szintű
választható elemek (TouchValueList): csak mező szintű
szövegbuborék (Tooltip): csak mező szintű
figyelmeztetés (Warning): csak mező szintű
helyőrző (Placeholder): csak mező szintű

Egy szabályt kiválasztva kötelező megadni a szabály típusát (Constant, Simple, SQL), a visszatérés típusát
(Integer, Boolean, String, DateTime, Double), opcionálisan a szabály alapértelmezett értékét (ha valamilyen
hiba miatt nem sikerül a kiértékelés) és magát a kiértékelendő kifejezést. Egyféle típusú szabályt csak egyszer
lehet hozzáadni a kiválasztott elemhez, utána eltűnik a választható szabályok listájából. Szabály törlése a
szabály jobb felső sarkában lévő kuka ikonnal lehetséges.

Elágazások, döntési pontok

Egy lépéshez kötött átjáróra kattintva, a jobb oldali eszköztáron megjelenik egy "Döntési pontok" nevű lenyíló
lista, amelyben a lépésben definiált választó mezők közül azok jelennek meg, amelyek szűrt értékeket
jelenítenek meg (ezeket korábban fel kell venni a folyamatlépés szerkesztő képernyőjén). Ebből egyet
kiválasztva, az átjárónak annyi kimenete jelenik meg, ahány lehetséges értéke van a kiválasztott mezőnek.
Másik elem kiválasztásakor a korábbi kimenetek törlődnek.

Ha több átjárót kötünk egymás után, akkor az egyes átjáróknál csak olyan döntési pont választható ki, amelyik
még nem volt kiválasztva egyik közvetlen átjáróban sem. Az összekapcsolt átjárók a triggerek feltételében és
kapcsolattal fognak kiértékelődni.



{ 04 } Effector Studio 6.3 kézikönyv - Folyamat tervező.md 2020. 03. 11.

12 / 16

Ha egy folyamatlépésben több döntést definiálunk és több gateway-t kötünk a lépésre egymás után, akkor a
rákövetkező lépés triggerébe és kapcsolattal kerülnek be a gateway-ekben kiválasztott döntések. Egy döntés
maximum egy gateway-hez rendelhető.

Ha ki volt választva döntés az aktuális átjárónál, akkor az elágazás minden esetben kizáró vagy (XOR) lesz. Ha
nem volt döntés kiválasztva, akkor az elágazás után párhuzamosan futnak tovább a lépések. Ha egy lépés
előtt összefutó átjáró van, és az átjáró típusa "inclusive"-ra lett állítva, akkor az aktuális lépés addig nem jön
létre, amíg az összes befutó ág nincs készre állítva (ez nem más, mint a klasszikus bevárás).

Fontosabb tudnivalók a folyamat szerkesztéssel kapcsolatban

Startnak nem lehet bejövő ága
Stopnak nem lehet kimenő ága
Átjáróból nem lehet közvetlenül stopra kötni
Maximum 1 poolt lehet feltenni egy folyamatra
Egy activity-ből maximum csak egy nyilat lehet húzni (kivéve, ha subprocessről van szó)
Egy activity-be maximum csak egy nyilat lehet húzni
Activity neve nem lehet üres
Példányosított (folyamatba behúzott) részfolyamat esetén annak belépési és kilépési pontja nem
változtatható meg, azaz a példány részfolyamat szerkesztésekor a kezdő-, illetve végpontot nem lehet
átkötni más lépés(ek)re

Munkaterület nagyítás/kicsinyítés

A folyamatszerkesztő eszköztárában lévő nagyítás/kicsinyítés gombok, illetve a csúszka segítségével a
munkaterület átméretezhető.

Munkaterület mozgatása

A jobb oldali egérgomb lenyomva tartása mellett a munkaterület az egérrel mozgatható.
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Folyamat lépések fül

Ezen a fülön a létrehozott folyamat lépések jelennek meg a szokásos kártyanézet stílusban. Ezen a felületen is
lehetőség van a meglévő lépést, a hozzá tartozó döntéseket, feltételeket, mezőket szerkeszteni.

Folyamat teszt

Ezen a képernyőn a folyamatok lefutását lehet tesztelni oly módon, hogy a bal oldalon elindított folyamat
lépéseit a jobb oldalon lehet nyomon követni. A bal oldali panelen az "Új folyamat" gombra kattintva
választható ki és indítható a megtervezett folyamat.
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Mentés után létrejön az első lépés, valamint a jobb oldalon megjelenik a folyamatábra, amelyen vizualizálva
látható, hogy hol tart a folyamat lefutása:

Az első lépésre kattintva megnyílik a dialógus ablak, ahol készre lehet állítani a lépést, illetve ahol látszanak a
hozzá rögzített mezők:
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A "Folyamat feladatok" fülön kártyanézetben, állapot szerint csoportosítva jelennek meg az egyes folyamat
lépések:
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Ha a folyamat tesztelése közben módosítás történik a folyamatban a folyamatszerkesztőn keresztül,
akkor a módosítások életbe lépéséhez menteni kell az XML állományokat a fájlrendszerbe, aztán újra
kell tölteni az oldalt.
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