
 

WWIIZZAARRDD  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΚΚΡΡΟΟΕΕΝΝΤΤΟΟΛΛΩΩΝΝ  
Με τον Wizard µπορεί ο χρήστης να σχεδιάσει µακροεντολές, να τις αποθηκεύσει σε αρχείο 
txt και  να τις περάσει σαν παράµετρο σε εργασία στο περιβάλλον του  Windows Scheduler, 
την οποία µπορεί να “κατασκευάσει ” µέσα από τον Wizard. 

Ο Wizard ενεργοποιείται µε το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Shift+Alt+M και µόνο αν ο 
χρήστης είναι supervisor. και µόνο για τις φόρµες που βρίσκονται κάτω από τα menu των 
εργασιών. 

 
Περιγραφή 

 

Ο Wizard σχεδίασης των µακροεντολών αποτελείται από οθόνες  που αναφέρονται στις 
παρακάτω διαδικασίες: 

� ∆ιαµόρφωση απαραίτητων παραµέτρων για το  userlogin 

� ∆ιαµόρφωση απαραίτητων παραµέτρων για το database setup 

� ∆ηµιουργία νέου ή εύρεση υπάρχοντος αρχείου παραµέτρων 

� ∆ιαµόρφωση υπόλοιπων παραµέτρων της µακροεντολής 

� Ενεργοποίηση της µακροεντολής είτε σε καινούργια εργασία είτε σε ήδη υπάρχουσα  
στο περιβάλλον του Windows Scheduler 

 
Οι δύο πρώτες οθόνες εµφανίζονται στο χρήστη µόνο αν ενεργοποιήσει από το System 
menu την επιλογή Expert Mode. 

Έτσι, η πρώτη οθόνη, αυτή δηλαδή που αναφέρεται στις παραµέτρους που χρειάζονται από 
το πρόγραµµα για να κάνει ο χρήστης login (όνοµα χρήστη, κωδικός  πρόσβασης, 
εταιρεία,  υποκατάστηµα  εταιρείας), έχει σαν προτεινόµενες τιµές αυτές που διάβασε το 
πρόγραµµα κατά τη διαδικασία του login, ενώ η δεύτερη οθόνη έχει σαν προτεινόµενες 
τιµές αυτές που προϋπάρχουν καταχωρηµένες στο Registry για τη σύνδεση µε βάση 
δεδοµένων.  

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης µπορεί να διαµορφώσει κατάλληλα τις παραπάνω οθόνες. 

Η επόµενη οθόνη επιτρέπει στο χρήστη να δηλώσει το αρχείο στο οποίο θα αποθηκευτούν οι 
παράµετροι της µακροεντολής είτε δηλώνοντας την τοποθεσία του νέου αρχείου, είτε 
επιλέγοντας κάποιο προϋπάρχον αρχείο στο δίσκο (Πρέπει να είναι txt). Αν επιλεγεί 
προϋπάρχον αρχείο µε µακροεντολή την οποία έχει περάσει στον Windows Scheduler, τότε 
αποτυπώνονται όλες οι παράµετροι της εργασίας στον Wizard Scheduler. 

 Η επόµενη οθόνη δίνει στο χρήστη µια “εικόνα ” της εργασίας όπως έχει διαµορφωθεί 
µέχρι εκείνη τη στιγµή. Το Grid που υπάρχει στην οθόνη του Wizard, αποτελείται από τρεις 
κολώνες. Στην πρώτη αναγράφεται το όνοµα του “οπτικού αντικειµένου”, στη δεύτερη  ο 
τύπος και στη τρίτη η τιµή που του έχει αποδοθεί εκείνη τη στιγµή. Ο χρήστης µπορεί να 
διαµορφώσει την οθόνη αυτή είτε περνώντας παραµετρικά την νέα τιµή είτε hardcoded .Η 
παραµετρική διαµόρφωση της τιµής κάποιου αντικειµένου µπορεί να γίνει ενεργοποιώντας  
ένα pop up menu (πατώντας πάνω στη τρίτη κολώνα ) στο οποίο αναγράφονται οι 
επιλογές:  

 
� Τρέχουσα ηµεροµηνία 

� Αρχή περιόδου χρήσης 

� Τέλος περιόδου χρήσης 

 
Στην επόµενη οθόνη υπάρχει ο Wizard “επικοινωνεί ” µε τον Windows Windows Scheduler. 
Αυτό σηµαίνει ότι µέσω του Wizard µπορεί να φτιάξει καινούργια εργασία, ή να 
τροποποιήσει κάποια ήδη υπάρχουσα στον Windows Scheduler. Ο χρήστης βέβαια µπορεί να 
εγκαταλείψει τον Wizard Scheduler πατώντας το πλήκτρο “Τέλος”.  

Η επόµενη οθόνη θα εµφανιστεί στο χρήστη µόνο αν αυτός έχει επιλέξει τη διαδικασία του 
Windows Scheduler και αναφέρεται στις παραµέτρους του user account που χρειάζεται ο 
Scheduler για να ξεκινήσει την εργασία. Είναι προεπιλεγµένη η πληροφορία του domain 
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name. Στο πεδίο του κωδικού πρόσβασης ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει (υποχρεωτικά 
αλλιώς ο Scheduler δεν θα ξεκινήσει την εργασία) τον κωδικό πρόσβασης που χρησιµοποιεί 
για να κάνει login στον υπολογιστή του. 

Στην τελική οθόνη  δίνονται πληροφορίες για τις παραµέτρους της µακροεντολής που θα 
εκτελέσει την εργασία. Με την ενεργοποίηση της επιλογής “Αποθήκευση” όλες οι 
παράµετροι οι απαραίτητες για την ενεργοποίηση της µακροεντολής θα αποθηκευτούν σε 
αρχείο µε όνοµα που έχει δώσει α χρήστης στην αντίστοιχη οθόνη. Σε περίπτωση που δεν 
έχει δηλωθεί όνοµα αρχείου το πρόγραµµα θα ενηµερώσει το χρήστη µε σχετικό µήνυµα και 
θα τον “γυρίσει ” στη σχετική οθόνη για να συµπληρώσει το όνοµα αρχείου. 

 
Wizard Sheduler 

Σε περίπτωση που ο χρήστης ενεργοποιήσει τον Wizard Scheduler, η επόµενη οθόνη στην 
οποία οδηγείται είναι η οθόνη όπου θα επιλέξει όνοµα εργασίας και τη συχνότητα εκτέλεσης 
αυτής. Κατά την ενεργοποίηση του πλήκτρου δίπλα στο πεδίο “όνοµα εργασίας” ανοίγει 
µια οθόνη στην οποία αναγράφονται οι υπάρχουσες εργασίες στον Windows Scheduler απ’ 
όπου µπορεί και να επιλέξει κάποια. Αν η εργασία που θα επιλεγεί, έχει σαν παράµετρο 
κάποιο αρχείο µακροεντολής τότε αποτυπώνονται όλες οι παράµετροι της µακροεντολής 
αυτού του αρχείου στον Wizard. 

Στο κάτω µέρος της οθόνης βρίσκεται µια οµάδα επιλογών µε τίτλο “χρονικές παράµετροι 
εκτέλεσης εργασίας” που αναφέρεται στη συχνότητα εκτέλεσης της εργασίας του Scheduler. 
Πρέπει ο χρήστης να επιλέξει κάποια από τις παρακάτω επιλογές, για να προχωρήσει στην 
επόµενη  οθόνη.  

Η κάθε επιλογή στην παραπάνω οµάδα οδηγεί τον χρήστη στην αντίστοιχη οθόνη στην 
οποία και θα ενεργοποιήσει και ειδικότερες παραµέτρους όπως η ώρα και η ηµεροµηνία 
εκτέλεσης της εργασίας κ. α. 
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