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Bevezetés 

Az Effector IDE (Integrated Development Environment) integrált fejlesztő környezet egy olyan eszköz ami 

nagyban segíti, gyorsítja az Effector alapú alkalmazás fejlesztést. 

Az Effector alapú rendszerek fejlesztése az adatbázis architektúra és a felhasználói felületet, működést, üzleti 

logikát leíró XML állományok létrehozásával történik. 

A XML állományok előállítás ill. az adatbázis manipulálása automatizálható így a fejlesztési munka egy része 

kiváltható a fejlesztő eszközzel. 

A fejlesztő eszköz önmaga is az Effector technológiával lett megvalósítva így web-en keresztül bárhonnan 

elérhető. 

Az Effector IDE fő munkamódszerei: 

Egyszerű felület 
Ezen a felületen akár tanácsadói tudással összeállítható olyan alkalmazás prototípus (mock up) ami 

prezentálható az ügyfeleknek. Az így összeállított átadható a fejlesztőknek, hogy abból kiindulva indulhasson el 

a végleges rendszer. 

Haladó felület 
Az a felület képzett Effector fejlesztőknek készült. A fejlesztők segítséget kapnak az Effector XML típusaiknak 

létrehozásában azok néhány paraméterének módosításában. Itt elérhető egy XML szerkesztő felület ami 

tartalmazz szintaktikai ellenőrzést és un. "intelisense" funkciót azaz az XML segíti a helyes szintaktika 

használatát. 

Folyamatok 
Munkafolyamatok létrehozására, módosítására, kezelésre szolgáló optimalizált felület a folyamatok vizuális 

megjelenítésével.  

Folyamatok teszt 
A létrehozott folyamatok tesztelő felülete. Itt e folyamat modell alapján folyamat példány indítható és 

ellenőrizhető a helyes lefutás az éles működésnek megfelelően. 

Sématár 
Ezen a felületen előre elkészített XML sémákat lehet egy gombnyomással beemelni a rendszerbe. Az XML sémák 

egy képernyőt vagy akár komplex több munkamódszerre épülő funkcionalitást is leírhatnak. A beemelés után az 

adott séma funkcionalitása azonnal rendelkezésre áll. 

A sémák a rendszer alábbi elemi lehetnek: 

 Egy vagy több munkamódszer tetszőleges számú képernyővel. 

 Képernyő 

 Munkafolyamat 

Profiler 
A rendszer adatbázis műveleteihez kapcsolódó hibakeresést támogatja, megjeleníti az adatbázis felé küldött 

kéréseket. 
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SQL Objects 
Az Effector-hoz kapcsolódó adatbázis kezelésére szolgáló felület. Fő funkciói: adatbázis objektumok 

megjelenítése (táblák, tárolt eljárások, függvények, triggerek, view-k), táblatartalom listázása, keresés, parancs 

futatás. 

Egyszerű felület 

Ezen a képernyőn (alapértelmezésben) munkamódszer-képernyő szerinti csoportosításban láthatóak az XML 

állományok. Ezeket a „szerk.” linkre kattintva szerkeszthetjük. Lehet szűrni névre, fájlnévre, típusra. 

 

 

Funkciók: 

- Térkép frissítése funkció: ha változik az XML csomag tartalma (új XML vagy törlés), illetve ha az egyes 

fájlok közötti kapcsolat megváltozik (pl. valamelyik screen-re egy másik component-et helyezünk), 

akkor a gombra kattintás után megjelennek a kártyanézetben az új állományok, valamint újraépül a 

közöttük lévő kapcsolatredszer. 

- Fájlok törlése: a kijelölt kártyához tartozó XML fájlt törli fájlrendszer szinten 

- FACTORY: a „gyári” beállítások visszaállítása, azaz a default (tetszőlegesen előre definiált) XML-csomag 

fog betöltődni az oldal újratöltése után. VIGYÁZAT: ilyenkor az általunk szerkesztett XML-csomag teljes 

egészében elvész, mivel a default XML-csomag felülírja azt! 

- Új munkamódszer: a felugró ablakban adhatunk meg egy új munkamódszer nevet. A „Generálás” 

gombra kattintva a rendszer létrehozza a szükséges MM fájlt, és elhelyezi a többi, már létező 

munkamódszer mögé a menürendszerben. Az „Oldal újratöltése” linkre kattintva meg is jelenik az új 

munkamódszer (ilyenkor természetesen még rákattintva csak egy üres képernyő jelenik meg). 
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- Új képernyő: létező munkamódszer alá hozhatunk létre képernyőt. Lenyíló listából kiválaszthatjuk az 

elérhető elrendezések listáját, valamint kiválaszthatjuk, hogy melyik munkamódszer alá kerüljön. A 

képernyőn megjelenő panelek neveit is meg kell adnunk. A „Generálás” gombra kattintva a rendszer 

létrehozza a szükséges XML állományokat, összekapcsolja a képernyőn lévő komponenseket, és DUMMY 

adatokat jelenít meg a látványosabb eredmény érdekében. 
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Végül az eredmény: 

 

 

- Új panel tartalom: meglévő paneleket tölthetünk meg adatokkal. 

o Diagram létrehozása: a „típus” lenyíló listából a „ChartForm” értéket kiválasztva egy diagramot 

tehetünk rá egy meglévő panelre. Kiválaszthatjuk a diagram típusát, aztán egy DUMMY SQL 

utasítás alapján a rendszer legenerálja a szükséges fájlokat. Természetesen a szövegdobozba 

értelmes SQL utasítás is írható, és akkor az lesz az alapja a diagramnak. 
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o Dialógus ablak: új dialógus ablak generálása; a megadott táblanévvel új táblát hoz létre az 

adatbázisban, illetve a létrehozó script-et letölthetővé teszi. A dialógus ablak mezőit egyesével 

tudjuk felvenni, kiválaszthatjuk a beviteli mező típusát, szöveges mező esetén a mező 

magasságát is beállíthatjuk. 
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o Táblázat: Meglévő listás megjelenítőre új tartalmat lehet tenni, egy meglévő adatbázisbeli tábla 

nevét megadva a szöveges mezőben: 
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o Táblázat és dialógus ablak: létrehoz egy új táblázatot, valamint hozzá egy szerkesztő képernyőt 

is. Lehetőség van excel fájlból betölteni az adatokat, ekkor a rendszer közvetlenül adatbázisba 

tölti be a fájl tartalmát. 

 

 

A „Feltöltés” gombra kattintva betöltődik az excel fájl tartalma, ez a dialógus ablak elemei táblázatban látható: 
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Generálás után a táblázat és a hozzá tartozó karbantartó képernyő: 
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- Új kártyanézet: meglévő táblázatos megjelenítőt egészíti ki információs kártya nézettel 

 

 

 

Beállíthatjuk, hogy az beolvasott táblázat melyik elemei legyenek láthatóak a kártyán: 
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Lenyíló listából lehet előre beállított kártyanézeteket választani, de ezeket felül lehet definiálni: 

 

 

Az „Előnézet” gombra kattintva egy új böngészőfülön megtekinthető, hogy hogyan fog kinézni az új képernyő: 
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A végeredmény: 

 

Haladó felület 

Táblázatos formában van megjelenítve a rendszerben található XML fájlok listája. A keresett fájl megtalálásában 

segítenek a „Név”, „Fájlnév”, „Típus” szűrők. 
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A „Térkép frissítése” gomb újra olvassa az XML fájlok listáját, kigyűjti a fájlok közötti kapcsolatokat. A gomb 

mögött rejlő funkció a „Fájl(ok) törlése”, „Új XML”, „Új táblázat”, „Új dialógus ablak” gombok megnyomása után 

szintén lefutnak. 

A „Fájl(ok) törlése” – mint azt neve is mutatja – a táblázatban kijelölt fájlokat törli a rendszerből (fizikailag 

törlődik a fájl). 

Az „Új XML”, „Új táblázat”, „Új dialógus ablak” gombokat később részletesebben leírom. 
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Az „Új XML” gomb 

 

Lehetőség van futószalagon XML fájlokat gyártani a „Varázsló” lenyíló listában meghatározott varázslókat 

használva. Ezek a varázslók minimum két fájlt generálnak le egyszerre. A „Név” mezőt kötelező megadni 

ugyanakkor az egyes varázslókhoz további mezők tartoznak. A lenyíló lista lehetséges elemei: 

 BO & EditForm 

 Folyamat (Workflow) 

 1 paneles képernyő (Screen with 1 panel) 

 2 paneles képernyő (vízszintes bontás) (Screen with 2 panel)(horizontal)) 

 2 paneles képernyő (függőleges bontás) (Screen with 2 panel (vertical))  

 3 paneles képernyő (vízszintes bontás) (Screen 3 panel (horizontal)) 

 3 paneles képernyő (függőleges bontás (Screen 3 panel (vertical)) 

 Táblázat (dgvc) 

 Munkamódzser (MM) 

 Lenyiló lista értékkészlet (Combo) 

 Dialógus ablak 

 Táblázat 

 Táblázat és dialógus ablak 

 ChartForm 

A „Generálás” gomb megnyomására jönnek létre a fájlok és lefut a térkép frissítő progrmakód. 
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Az „Új táblázat” gomb 

 

Ezen a képernyőn egy lekérdezés (a nagy, többsoros mező) vagy egy tábla („Tábla neve” mező) alapján 

létrehoz egy DD-t és dgvc XML párost. Ha a „Tábla neve” mező ki van töltve, akkor mindenképpen a tábla 

alapján hozza az XML párost.  

Ha a „Panel” mező ki van töltve, akkor a kiválasztott panelben létrehoz egy hivatkozást a generált dgvc XML 

fájlra. Ilyenkor felülíródik a kiválasztott XML. 

Hogy könnyebb legyen kiválasztani a panelt, a „Panel” lenyíló értékkészlete a „Főmenü” és „Screen” mezők 

értékével szűrhetőek. 

Az „Kártyás megjelenítő” jelölőnégyzet bekattintásra előjön a kártyás nézet beállítására szolgáló html elem. 

A „Táblázat létrehozása” végzi el a tényleges XML generálást. 
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Az „Új dialógus ablak” gomb 

 

Ha a „Panel” mező ki van töltve, akkor a kiválasztott panelben létrehoz egy hivatkozást a generált EditForm XML 

fájlra. Ilyenkor felülíródik a kiválasztott XML. 

Hogy könnyebb legyen kiválasztani a panelt, a „Panel” lenyíló értékkészlete a „Főmenü” és „Screen” mezők 

értékével szűrhetőek. 

A „Név” mező az XML fájl neve (nem kell az EditForm prefix) 

A „Tábla neve” mezőben kell megadni egy tábla nevet. Ez a tábla újonnan lesz létrehozva a „Dialógus ablak 

elemi” táblázat adatait felhasználva. Ebbe kerülnek majd az adatok. 

A „Dialógus ablak elemi” táblázatban kell felsorolni, hogy milyen adatokat milyen típusú mezőben szeretnénk 

bekérni. 

A generálás a „Dialógus ablak létrehozása” gomb megnyomására történik meg. 
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A „Megjegyzés” mezőbe beírt érték megjegyzésként kerülnek be az XML fájlba. Ezzel további információ adható 

meg, olyanok, amit ezzel a varázslóval nem tudunk létrehozni, de a specifikációban szerepel. Ezek XML 

kommentek lesznek. 

A „Típus” lenyíló lista, akkor megjelenik egy új mező („Lenyíló lista elemei”), amelyben soronként kell megadni a 

lehetséges értékéket. 

A „Legutóbb megnyitott” fül 
A megnyitott XML fájlok listáját lehet benne megtalálni. Ritkán fordul elő, hogy egyszerre nem több XML fájl 

szerkesztését kell végezni, ez a fül segít ezen fájlok könnyű megtalálásában 

A szűrők és a nyomógombok egy elemet leszámítva megegyezik a haladó füllel. A „Lista ürítése” gomb a 

táblázat tartalmát üríti. 
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A „Project fa” fül 
A térkép elkészítésekor megjegyezzük, hogy melyik XML fájl milyen fájlokra hivatkozik. Az így kinyer t 

információt felhasználva fa struktúrában jelenítjük meg az XML fájlokat. Egyszeri kattintás hatására betölti a 

jobb oldalra az adott XML fájlt. 

 

XML szerkesztő 

 

Balról jobbra haladva a funkció gombok: 

1. comment / uncommnet 

2. keresés 

3. keresés következő 

4. visszavonás 

5. újra 

6. igazítás 

7. szintaxis ellenőrzés 

8. mentés 
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Sématár 

A sématár munkamódszerben az elérhető Effector sémák találhatóak a modul típusa (munkamódszer, képernyő, 

panel, folyamat) szerint csoportosítva. Az információs kártyákon megtalálható a séma neve, rövid leírása, 

valamint egy linken keresztül elérhető a kipróbálható verziója. 

 

 

 

A kiválasztott sémához a „Séma hozzáadása” gomb megnyomására a felugró ablakban ki lehet választani a 

séma típusától függően, hogy melyik menüszint melyik eleméhez tartozzon a kiválasztott séma. 
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Az importálható sémák állományai egy közös mappában találthatóak a szerveren, az adott sémához tartozó 

almappában. Az állományok között xml-ek és adatbázis patch-ek lehetnek. Ha adatbázis patch is tartozik a 

sémához, akkor az nem fut le az importáláskor, hanem a rendszer egy letölthető script formájában visszaadja, 

melyek a felhasználó ellenőrzött körülmények között tud végrehajtani. 

Folyamatok 

A kezdőképernyőn megjelennek a rendszerben definiált folyamatok ill. itt lehet új folyamatokat létrehozni. 

 

A bal oldalon a létrehozott folyamatokat láthatjuk. 
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Az Új folyamat gombbal egyszerűen létrehozhatunk egy lineáris folyamatot, amelyből a későbbiekben egy 

komplexebbet is kialakíthatunk. 

 

A név mezőben adhatjuk meg a folyamat nevét. 

A Folyamat lépések résznél láthatjuk a folyamathoz létrehozandó lépéseket. 

Itt az Új lépés gombra kattintva megadhatjuk a nevét, illetve a leírását egy új lépésnek. 

 

Ha a folyamatok kártyáin a Szerk. linkre kattintunk, akkor tudjuk szerkeszteni az adott folyamat indító lépésének 

leírását, a folyamat felelősét, a folyamat XML-jét (WorkFlow), illetve a folyamat indító XML-jét 

(BusinessObjectProject). 
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Folyamat lépések 

 

A jobb oldalon láthatjuk a bal oldalon kiválasztott folyamat lépéseit. 

 

Az Új lépés gombra kattintva az előzőekben ismertetett módon adhatunk hozzá a folyamathoz egy lépést, annyi 

különbséggel, hogy meg kell adnunk, melyik már meglévő lépés után következzen az. 
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Ha a lépések kártyáin a Szerk. linkre kattintunk, akkor tudjuk szerkeszteni az adott lépés leírását, a lépés 

felelősét, az lépés XML-jét, illetve a képernyő kiegészítő XML-t. 

Mindemellett döntést adhatunk a lépéshez, amellyel egyszerűen elágazást készíthetünk a folyamatban. Itt az Új 

döntés gombra kattintva megadhatjuk a döntés leírását, amely később megjelenik majd címkeként az esemény 

létrehozásakor, illetve a lehetőségeket vesszővel elválasztva. 

A Lépések beállítása résznél kiválaszthatjuk, hogy melyik lépés után következzen a szerkesztett lépés és ha 

vannak döntések a kiválasztott lépésen, akkor választhatunk azok közül, illetve hogy melyik lehetőség esetén 

jöjjön létre a lépés. 

Folyamat lépések Design 
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A jobb oldalon egy lefutási ábrát szerkeszthetünk. Ha létrehozunk egy folyamatot, akkor a lineáris ábra 

automatikusan generálódik, viszont ezek után a folyamat szerkesztései során nem változik automatikusan az 

ábra, így nem veszik el az addigi munkánk. 

 

Az Új sor, illetve az Új oszlop gombok egy sort vagy egy oszlopot szúrnak be az ábrába. A Sor törlése, illetve az 

Oszlop törlése gombok pedig egy sort vagy egy oszlopot törölnek. Ha valamelyik gombra kattintunk, akkor ki 

kell választanunk, hogy melyik sor, illetve oszlop után akarunk beszúrni, illetve melyik sort vagy oszlopot 

akarjuk törölni. 
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Az ábra elemeit egyszerűen tudjuk szerkeszteni. Tudunk új kártyát ráhelyezni, a folyamatlépéseket, illetve 

nyilakat mozgatni vagy nyilakra címkét helyezni. 

Folyamat teszt 

A létrehozott folyamatok tesztelő felülete. Itt e folyamat modell alapján folyamat példány indítható és 

ellenőrizhető a helyes lefutás az éles működésnek megfelelően. 
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A bal oldalon a létrehozott projekteket láthatjuk. 

 

Az Új folyamat gombra kattintva egy menüből választhatjuk ki, hogy milyen projektet szeretnénk elindítani. Itt 

meg kell adnunk a létrehozó céget, az ügylet nevét, illetve a végdátumot. Emellett szerkeszthetjük a projekt 

más beállításait is. 

Ha valamelyik projekten a nevére kattintunk, akkor ugyanezt a képernyőt kapjuk és ezeket az adatokat 

szerkeszthetjük. 

Folyamat lefutása 



      

ORIANA TANÁCSADÓ, FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.   1025 Budapest Csatárka u 82-84. Tel.: +36 1 398 0530 Fax:+36 1 398 053, E-mail: info@oriana.hu         30 

 

A jobb oldalon láthatjuk a bal oldalon kiválasztott projekt eseményeit egy egyszerű lefutási ábrában. 

 

Itt egy adott esemény nevére kattintva szerkeszthetjük annak adatait, illetve Készre állíthatjuk, ami szükséges 

az utána következő események létrejöveteléhez. 

Folyamat feladatok 
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A jobb oldalon láthatjuk a bal oldalon kiválasztott projekt eseményeit kártyákon Kész/Nincs kész 

csoportosításban. Itt az előző oldallal azonos ablakot kapunk, ha egy esemény nevére kattintunk. 

Folyamat teljes 
 

A jobb oldalon láthatjuk a bal oldalon kiválasztott projekthez tartozó lefutási ábrát, melyet a Folyamatok – 

Folyamat lépések Design-nál tudunk szerkeszteni. Itt szerkeszteni már nem tudjuk, viszont szürkével jelöli 

azokat az eseményeket, amelyekhez még nem jutottunk el. 
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Profiler 

A felső részen lehet elindítani („Start” gomb) és leállítani („Stop” gomb) az SQL profiler-t. A táblázatban lefutott 

SQL mondatok láthatóak. Egy sor kiválasztására az alsó panelen többsoros mezőben megjelenik a teljes SQL 

mondat. A „Törlés” gomb üríti a táblázat tartalmát. A „Command” nevű szűrővel lehet szűkíteni a táblázat 

tartalmát, ez SQL mondatra keres. 

 

 

SQL Objects 

Az aktuális Effector által használt adatbázis szerkezetét tükröző munkamódszer. A bal oldali panelen az 

adatbázisbeli objektumok listája látható (név, típus, létrehozás dátuma, utolsó módosítás dátuma). Lehet szűrni 

a névre, típusra (tábla, tárolt eljárás, függvény, trigger, view), valamint lehet keresni a definícióban (ez a 

táblákra értelemszerűen nem működik). A jobb oldali panelen tábla esetén a tábla mezői (név, típus), valamint 

a tábla tartalma listázható. 
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A jobb oldali panelen tárolt eljárás, függvény, trigger, view esetén annak definíciója látható: 
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