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ВСТУП
Ця книга є керівництвом з
адміністрування програмних продуктів
MASTER. Також книга буде корисна
фахівцям, що займаються розробкою,
модифікацією і впровадженням власних
бізнес-рішень
(в
тому
числі,
конфігурацій), побудованих на базі
платформи MASTER.
Інформація, яка представлена в
книзі, відноситься до всієї лінійки
програмних продуктів MASTER. В якості
прикладу
розглядається програмний
продукт MASTER:Бухгалтерія (версія
2018).
Адміністрування
інших
програмних
продуктів
MASTER
виконується аналогічно.
У книзі описані платформа і
архітектура
програмних
продуктів
MASTER, вимоги до обладнання,
розглянуті
процедури
установки,
оновлення і видалення програмних
продуктів, створення резервних копій і
відновлення
з
них,
управління
користувачами
і
доступом,
обслуговування інформаційної бази,
журнал
роботи,
робота
з
планувальником тощо.

Платформа програмних продуктів MASTER
та її архітектура

Адміністрування програмних продуктів MASTER

ПЛАТФОРМА ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ
MASTER ТА ЇЇ АРХІТЕКТУРА
В цій главі описана технологічна платформа Business Applications Development
Platform, на якій побудовано багато програмних продуктів, в тому числі і лінійка
програмних продуктів MASTER. Прочитавши дану главу, читач мати уявлення про
архітектуру платформи та варіанти розташування компонентів програмних продуктів,
знатиме основні положення щодо версій платформи та програмних продуктів, а також
ознайомитися з ліцензуванням програмних продуктів MASTER.

⬤

ПЛАТФОРМА BADP
Всі програмні продукти MASTER побудовані на технологічній платформі Business

Applications Development Platform (BADP).
Платформа BADP – це потужна платформа, яка безперервно розвивається більш, ніж
30 років. За цей час на ній було розроблено багато програмних продуктів, серед яких –
лінійка програмних продуктів MASTER, ERP-система IT-Enterprise, електронний
торгівельний майданчик SmartTender, лінійка програмних продуктів «в хмарі» Clobbi,
система управління інформацією SmartManager, сервіс для автоматизованого
обслуговування обладнання SmartEAM тощо (Мал. 1). Ці програмні продукти впровадженні
та успішно функціонують в багатьох організаціях, які працюють в різних галузях економіки.
Функціонал програмних продуктів «з коробки» забезпечує вирішення всіх задач,
пов’язаних з типовими ділянками обліку. Але кожен користувач, який має програмний
продукт та володіє певним обсягом необхідних знань, може самостійно розробити власне
бізнес-рішення на базі цього програмного продукту. В даному випадку будь-який
програмний продукт MASTER являє собою платформу для розробки власних бізнес-рішень.
Детальніше про розробку власних бізнес-рішень дивіться в розділі «БІЗНЕС-РІШЕННЯ НА
БАЗІ ПЛАТФОРМИ MASTER» даної глави.
Платформа BADP включає:
 базові інструменти розробки;
 базові функціональні модулі;
 розширені функціональні модулі.
Ці три складові сукупно надають для ІТ-фахівця повний набір інструментів і модулів
для розробки додатків на базі платформи та підтримки програмного продукту, а також для
внесення в програмні продукти необхідних змін та налаштувань.
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Мал. 1

⊚

Базові інструменти розробки

Базові інструменти розробки призначені для ІТ-фахівців (програмістів, розробників та
адміністраторів) та орієнтовані на виконання загальних завдань, не прив’язаних до
конкретної предметної області. В цих інструментах реалізовані механізми імперативного
програмування (написання прикладного коду на мовах C#, Python, T-SQL тощо) та
декларативного програмування (за допомогою елементів інтерфейсу користувача
виконується налаштування властивостей об'єктів, встановлення значень параметрів тощо).
Завдяки функціоналу цих інструментів визначається, де зберігаються дані, як і де дані
обробляються, як ці дані відображаються і за допомогою яких клієнтів відбувається
взаємодія з користувачами (Мал. 2).
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Мал. 2

⊚

Базові функціональні модулі

Базові функціональні модулі призначені для розробників та адміністраторів. Це готові
функціональні модулі (блоки, довідники тощо), в яких реалізовані певні функціональні
можливості. За допомогою декларативного програмування налаштовується: керування
користувачами, керування доступом, взаємодія з Active Directory, функції адміністрування,
аудит змін, управління основними даними, управляння контентом тощо (Мал. 1). Вміючи
налаштовувати ці модулі для одного програмного продукту, ІТ-фахівець також може
налаштовувати їх і для інших програмних продуктів. Функціонал, зовнішній вигляд модулів
для всіх програмних продуктів (в тому числі і програмних продуктів MASTER), побудованих
на платформі BADP – однакові.

⊚

Розширені функціональні модулі

Розширені функціональні модулі призначені для розробників. На базі цих модулів
створюються програмні продукти. Кожному із існуючих контурів (наприклад, бухгалтерський
облік, контролінг, логістика тощо) відповідають певні набори модулів. В залежності від
конкретного програмного продукту до нього включаються ті чи інші розширені функціональні
модулі.
Всі програмні продукти побудовані на технологічній платформі BADP з використанням
базових інструментів розробки, базових функціональних модулів і, в залежності від
програмного продукту, тих чи інших розширених функціональних модулів. При створенні
конкретного програмного продукту використовуються не всі інструменти і модулі, які є в
платформі, а тільки ті, які необхідні для реалізації потрібного функціоналу в даному
програмному продукті.
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Для вивчення платформи Business Applications Development
Platform та процесу розробки на ній, рекомендуємо скористатися
додатковою літературою або пройти навчання по відповідному курсу.
Після отримання необхідних знань можна налаштовувати та вносити
зміни до будь-якого програмного продукту, побудовано но платформі
BADP, а також розробляти свої бізнес-рішення на базі програмних
продуктів.

⬤

АРХІТЕКТУРА ПЛАТФОРМИ BADP

Можливості платформи Business Applications Development Platform реалізовані в
архітектурі, яка складається з трьох рівнів (Мал. 3):




рівень 1 - сервер баз даних;
рівень 2 - сервер додатків;
рівень 3 – клієнт.

Мал. 3
Алгоритм роботи з програмним продуктом, реалізованим в трирівневій архітектурі
наступний. Користувач, використовуючи клієнт, вказує необхідні дані. Ці дані обробляються
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на сервері додатків і, якщо не потрібно додаткових даних, результат обробки видається
користувачеві. Наприклад, так можна дізнатися поточну версію клієнта, поточну дату тощо.
Але найчастіше ж при розрахунках використовуються дані, які були попередньо
внесені та збережені в базі даних. В такому випадку, після запиту користувача, цей запит
потрапляє на сервер додатків де визначається, які дані потрібні для розрахунків. Сервер
додатків надсилає запит на сервер баз даних де відбувається вибірка необхідних даних і
які надходять на сервер додатків для подальших розрахунків. Результат розрахунків
передається на клієнт користувача.
Така трирівнева архітектура має кілька ключових переваг.
По-перше, для роботи з програмним продуктом можна використовувати робочі
комп’ютери середньої потужності - всі розрахунки відбуваються не на робочих комп’ютерах
користувачів, а на серверах. При збільшенні кількості серверів використовується
автоматичне балансування навантаження.
По-друге, всі користувачі працюють з єдиними даними, які знаходяться в сервері баз
даних, розрахунки в програмному продукті виконуються за єдиними принципами та
правилами.
По-третє, адмініструвати та обслуговувати програмний продукт значно простіше та
ефективніше, так як всі основні налаштування (в тому числі, пов’язані з правами доступу)
здійснюються на сервері додатків та сервері баз даних.
Детальніше зупинимося на кожному рівні архітектури.

⊚

Сервер баз даних

Цей сервер забезпечує зберігання даних і надає їх для обробки сервером додатків.
Доступ до сервера баз даних мають тільки сервери додатків і web-сервери.

При встановленні програмних продуктів MASTER за
замовчуванням встановлюється безоплатна версія Microsoft SQL
Server Express. При необхідності, можна використовувати платну
версію Microsoft SQL Server зі збільшеною функціональністю.

⊚

Сервер додатків та Web-сервер

На сервері додатків виконуються всі розрахункові операції. Сервер додатків приймає
запити клієнтів, отримує дані від сервера баз даних, обробляє їх, формує результати і
надсилає їх користувачам.
Серверів додатків може бути декілька. Це забезпечує масштабованість програмного
продукту, тобто дозволяє справлятися зі збільшенням робочого навантаження при
додаванні робочих місць.
Обмін даними з сервером баз даних виконується по протоколу TCP/IT.
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Web-сервер додатків забезпечує доступ користувачів до програмного продукту
MASTER через інтернет за допомогою будь-якого браузеру або користувачів, які
використовують при роботі з програмним продуктом MASTER мобільні додатки. Webсервер отримує від користувачів запити та передає ці запити серверу додатків. Після
обробки запитів сервером додатків, Web-сервер видає результати розрахунків
користувачеві. Якщо необхідно підвищення обчислювальної потужності програмних
продуктів кількість Web-серверів може збільшуватися. При цьому передбачено динамічне
балансування навантаження між Web-серверами.
Обмін даними з Web-сервером виконується по протоколах HTTP/HTTPS.

В програмних продуктах MASTER за замовчуванням
використовується Web-сервер Microsoft IIS (Internet Information
Services).

⊚

Клієнтська частина

За допомогою клієнта користувач обмінюється даними з сервером додатків або Webcервером. Для роботи з програмними продуктами MASTER користувач може вибрати один
із варіантів клієнта, який найкраще підходить до нього.








Web-клієнт. Це найбільш зручний варіант для підключення до програмного
продукту MASTER та роботи з ним. Для роботи з програмним продуктом
MASTER за допомогою Web-клієнта на робочий комп’ютер користувача не
потрібно встановлювати додаткове програмне забезпечення. Вся робота з
програмним продуктом відбувається у будь-якому браузері, потрібна лише
наявність інтернету. Для роботи достатньо вказати в адресному рядку
браузера посилання для підключення до програмного продукту MASTER,
який встановлено на головному комп’ютері.
Windows-клієнт. Це Windows-додаток, який встановлюється на робочому
комп'ютері користувача. Вся робота користувача відбувається в цьому
додатку. Windows-клієнт надсилає запити до серверу додатків, ініціює
виконання розрахунків на сервері додатків, отримує підсумкові набори даних,
відображає дані клієнта, реалізує інтерфейс користувача.
Є можливість встановлення аналогічного додатку на операційну систему
Linux.
Мобільний додаток. Робота з програмними продуктами MASTER можлива
за допомогою мобільних додатків, які працюють під операційними системами
Android, iOS, Windows Phone. Завантажити мобільні додатки можна з
магазинів App Store або Google Play.
Web-віджети. Це спеціалізовані Web-додатки, які розміщуються на будь-яких
сайтах або порталах. Web-віджети безпосередньо взаємодіють з
програмними продуктами MASTER, як правило мають обмежений функціонал
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і забезпечують зручний для користувача інтерфейс. Вся бізнес-логіка Webвіджетів виконується серверами додатків MASTER.
Сервери баз даних, сервери додатків та Web-сервери складають серверну частину
програмних продуктів MASTER (Мал.3).
Клієнтська частина – це Windows-клієнт, Web-клієнт, мобільні додатки (Мал.3).
Програмні продукти MASTER можуть встановлюватися або як «стаціонарні» рішення
(серверна частина знаходиться на локальних серверах або робочих комп’ютерах
користувачів) або «хмарні» рішення (серверна частина встановлені в «хмарі»).

⊚

Варіанти взаємодії компонентів архітектури

Програмні продукти MASTER - це розподілені додатки, тобто серверна та клієнтська
частини можуть розміщуватися на різних комп’ютерах. В свою чергу, сервери баз даних,
сервери додатків та Web-сервери також можуть знаходитися на різних комп’ютерах.
В залежності від кількості користувачів програмних продуктів MASTER компоненти
архітектури можуть взаємодіяти за кількома варіантами.


Один користувач. При такому варіанті на локальному комп’ютері
користувача розміщені серверна та клієнтська частини програмного продукту
MASTER (Мал. 4). Такий комп’ютер є робочим місцем, наприклад, для
головного бухгалтера.

Мал. 4


Від 2-х до 25 користувачів. Аналогічно першому варіанту, на головному
комп’ютері розміщені серверна та клієнтська частини програмного продукту
MASTER. Доступ до програмного продукту користувачі здійснюють за
допомогою клієнтської частини (Мал. 5) по локальній мережі або через
інтернет.
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Мал. 5


Більше 25 користувачів. При такому варіанті на головному комп’ютері
розміщені серверна та клієнтська частини, аналогічно першому варіанту. Для
розподілу навантаження на програмний продукт використовується
додатковий сервер додатків, який розміщується на окремому комп’ютері
(Мал. 6). Доступ до програмного продукту користувачі здійснюють за
допомогою клієнтської частини по локальній мережі або через інтернет.
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Мал. 6

При великій кількості користувачів і для використання в географічно-розподілених
організаціях компоненти архітектури платформи BADP можуть взаємодіяти так, як показано
на Мал. 7.
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Мал. 7
Вимоги до апаратного та програмного забезпечення, яке необхідне для встановлення
програмних продуктів MASTER, описані в главі «Вимоги до апаратного та програмного
забезпечення».

⬤

БІЗНЕС-РІШЕННЯ НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ MASTER
Крім того, що існує базова версія («коробка») програмного продукту з певним

функціоналом, користувачам доступні додаткові платні бізнес-рішення, функціонал яких не
входить в базову версію, але збільшує її можливості. Ці додаткові бізнес-рішення можуть
розроблятися ІТ-фахівцями, з використанням програмних продуктів MASTER. Як правило,
бізнес-рішення розробляються партнерами, які мають високий рівень компетенції в певній
галузі.
Лінійка програмних продуктів MASTER є платформою для розробки своїх власних
бізнес-рішень. Придбавши програмний продукт MASTER «з коробки» можна самостійно
вносити зміни та розробляти власні бізнес-рішення. Ці бізнес-рішення можуть бути
простими і включати певний функціонал, наприклад додатки, а можуть бути складними і
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реалізовувати сукупність налаштувань програмного продукту для роботи в конкретній
галузі. Приклад таких бізнес-рішень – це конфігурації.
Розробивши бізнес-рішення, його можна пошири серед своїх замовників або через
магазин. Варіант розповсюдження бізнес-рішень через магазин має кілька переваг. Поперше, розроблені бізнес-рішення можуть побачити і придбати користувачі всіх програмних
продуктів, які побудовані на платформі BADP. По-друге, оплата через магазин більш
оперативна та надійна. По-трете, придбавши бізнес-рішення в магазині його можна відразу
встановити та налаштувати, майже всі процеси встановлення автоматизовано.

⬤

ВЕРСІЇ ПЛАТФОРМИ ТА ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ

Платформа та програмні продукти MASTER постійно розвиваються, оптимізуються,
додається нова функціональність, вносяться виправлення виявлених помилок. Всі ці зміни
вносяться до пакету оновлення. Пакет оновлення – це набір виправлень та поліпшень
платформи або програмного продукту MASTER. Пакет оновлення доступний користувачеві
у вигляді файлу-архіву.
У назві файлу-архіву з пакетом оновлення міститься інформація щодо версії
платформи та версії програмного продукту. Ім’я файлу з пакетом оновлення програмних
продуктів MASTER представлено в форматі ****_**_**_MB_**, де:
**** – цифровий номер версії платформи;
****_** – цифровий номер версії платформи та номер оновлення. Цей пакет оновлення
виходить щомісяця;
****_**_** - цифровий номер загальних оновлень, які відносяться до платформи. Вони
виходять нерегламентовано, коли необхідно терміново внести виправлення або
функціональність платформи;
****_**_**_MB_** - літеро-цифровий номер, який відповідає назві файлу з пакетом
оновлень конкретного програмного продукту. В даному випадку літери МВ вказають, що
мова йде про програмний продукт MASTER:Бухгалтерія.
Номер версії платформи та номер версії програмного продукту, який встановлено на
робочому комп’ютері користувача, вказані в заголовку програмного продукту. Детальна
інформація про оновлення платформи та програмного продукту описана в главі
«Оновлення програмних продуктів MASTER».

⬤

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

В програмних продуктах MASTER реалізована модель іменних ліцензій. При такій
моделі ліцензія потрібна для кожного зареєстрованого діючого користувача. Для такого
користувача є відповідний обліковий запис, користувач може підключитися та працювати в
програмному продукті Якщо ж обліковий запис користувача скасовано і доступ до
програмного продукту йому заборонений, то ліцензія в цьому випадку не потрібна.
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ВСТАНОВЛЕННЯ
ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ MASTER
В цій главі описані дії, які потрібно попередньо зробити перед встановлення
програмних продуктів MASTER. Також розглянуті типові сценарії встановлення
програмних продуктів та приділено уваго особливостям реалізації цих сценаріїв.
Встановлення програмних продуктів MASTER розглядається на прикладі встановлення
програмного продукту MASTER:Бухгалтерія. Малюнки, що наведені в книзі також
відповідають програмному продукту MASTER:Бухгалтерія. Особливості встановлення,
які описані в главі, відносяться до платформи MASTER і є в усіх програмних продуктах
MASTER. Процес встановлення інших програмних продуктів MASTER, типові сценарії
та особливості їх реалізації - аналогічні описаним.

⬤

ТИПОВІ ВАРІАНТИ ВСТАНОВЛЕННЯ

В залежності від кількості користувачів програмні продукти MASTER можна
встановлювати за кількома варіантами.

⊚

Один користувач

При роботі з програмним продуктом MASTER одним користувачем на його локальний
робочий комп’ютер встановлюється серверна частина. При необхідності, встановлюється
клієнтська частина . Якщо комп'ютер не дуже потужний, то при встановленні програмного
продукту MASTER можна відмовитися від встановлення елементів серверної частини, які
відповідають за роботу Web-клієнта. При цьому зменшується кількість встановлюваних
компонентів і тим самим збільшується продуктивність програмного продукту MASTER.

⊚

Від 2-х до 25 користувачів

При такому варіанті створюється головний комп’ютер, на який встановлюються
серверна та клієнтська частина програмного продукту MASTER. На відміну від
попереднього варіанта, для роботи з програмним продуктом MASTER користувачі
отримують доступ до нього за допомогою Web-клієнта. В адресному рядку браузера
робочого комп’ютера користувача потрібно вказати посилання на програмний продукт
MASTER, який встановлений на головному комп’ютері та запустити програмний продукт.
Формат посилання наступний: http://ім’я комп’ютера, на якому встановлено сервер
додатків/екземпляр
програмного
продукту/client
(наприклад:
http://Workcomputer/Buh1/client/).
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Не завжди є можливість встановити Web-клієнт. Іноді комп'ютеру, який обраний для
встановлення Web-серверу, не вистачає ресурсів. У такому випадку передбачено
використання Windows-клієнта, який встановлюється на робочі комп’ютери користувачів.
Також Windows-клієнт використовується при роботі ІТ-фахівців, які виконують певні
роботи, пов’язані з обслуговуванням програмного продукту MASTER. Сценарії роботи ІТфахівців описано нижче.

⊚

Більше 25 користувачів

При такому сценарії на головний комп’ютер встановлюються серверна та клієнтська
частини програмного продукту MASTER. На відміну від попереднього варіанту, на окремий
комп’ютер встановлюється додатковий сервер додатків, завдяки чому зменшується
навантаження на головний комп’ютер та підвищується продуктивність роботи з програмним
продуктом. Користувачі можуть працювати з програмним продуктом за допомогою Webклієнта або Windows-клієнта. Для роботи з додатковим сервером додатків за допомогою
Web-клієнта в посиланні на програмний продукт вказується ім’я цього комп’ютера.
При встановленні Windows-клієнта на робочі комп’ютери користувачів вказується ім’я
комп’ютера, на якому встановлено додатковий сервер додатків.

⬤

ВИМОГИ ДО АПАРАТНОГО ТА ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

⊚

Загальні вимоги

Для встановлення серверної частини програмних продуктів MASTER необхідно, щоб
на жорсткому диску було не менше 35 Гб вільного місця. Для встановлення клієнтської
частини потрібно, щоб на жорсткому диску локального комп’ютеру було не менше 15 Гб
вільного місця.
Рекомендована роздільна здатність моніторів: 1280 * 1024 пікселів.

⊚

Вимоги до серверної частини

При кількості користувачів від 1 до 10 – програмний продукт MASTER розгортається
на одному сервері з використанням базового пакету поставки. В якості серверу баз даних
використовується MS SQL Server Express, який включено до дистрибутиву за
замовчуванням.
При кількості користувачів від 10 до 25 – рекомендовано використовувати MS SQL
Server 2014/2016 Standard Edition.
При кількості користувачів від 25 до 50 – рекомендовано використовувати MS SQL
Server 2014/2016 Standard Edition.
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При кількості користувачів від 50 користувачів – рекомендовано використовувати MS
SQL Server 2014/2016 Standard Edition.
Вимоги до серверної частини програмних продуктів MASTER наведено в Таблиці 1.
Таблиця 1.Вимоги до серверної частини
Windows на сервері
З підтримкою З підтримкою
користувачів, користувачів,
SQL Server
що
що
бази даних
працюють з
працюють в
Клас ГГц Core
Тип
Гб
WindowsWebдодатком
браузері
SATA
4
Windows 7, 8,
Windows 8,
≥2,2
≥2
Вбудований
8.1,
10
8.1, 10
SATA
8
≥2,4
≥2
в
Windows
Windows
дистрибутив
SATA
16
≥3,0
≥4
Server
Server
2008R2,
2008R2,
SSD
28
SQL Server
≥3,2
≥4
2012,
2012,
2014/2016
2012R2,
2016
2012R2,
2016
Standard
SSD
32
≥3,4
≥4
StdEd
StdEd
Edition
Сервер типу "до 25" плюс виділений додатковий сервер додатків
Windows 7-10,
≥2,4
≥4
SSD
16
Windows Server 2008R2 2016 StdEd
Сервер типу "до 25" плюс кластер серверів додатків в розрахунку 1 сервер
додатків на 50 користувачів
Вимоги до серверу
Процесор
Диск Пам’ять

Кількість
користувачів

1
до 5
до 10
до 20
до 25

до 50
від 50

⊚

Вимоги до клієнтської частини

Вимоги до Windows-клієнта програмних продуктів MASTER наведено в Таблиці 2.
Вимоги до Web-клієнта наведено в Таблиці 3.
Таблиця 2. Вимоги до Windows-клієнта
Процесор
Клас

Сучасні процесори
Intel або AMD

Диск
ГГц

Тип

≥2,2 SATA

Об'єм

≥2 Гб

Пам'ять

Монітор

Об'єм

Роздільна
здатність

≥2 Гб

1280*1024
і вище

Редакція Windows
Windows XP SP3
32-bit
Windows Vista SP2
32-bit
Windows 7 32/64-bit
Windows 8 32/64-bit
Windows 8.1 32/64bit
Windows 10 32/64bit
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Таблиця 3. Вимоги до Web-клієнта
Додаткові
Браузер

компоненти
(Flash,
Silverlight, …)

Апаратні
Операційна
система

Google Chrome
Mozilla Firefox (версія 3 и вище)
Microsoft Edge (Windows 10)
Opera (версія 8 і вище)

вимоги для
комп'ютерів
Windows
Процесор:
≥2,5 ГГц

Немає потреби

Будь-яка

Пам'ять: ≥2
Гб

Підтримка JavaScript, актуальні
версії браузерів

⊚

Робота великої кількості користувачів з сервером з малим
об'ємом пам'яті

Наведені в таблиці 1 рекомендації по розміру оперативної пам'яті розраховані
виходячи з навантажувального тестування. Але можлива ситуація, коли є необхідність у
одночасній роботі 25 і більше користувачів з програмним продуктом MASTER. Ці користувачі
підключені до сервера з малим об'ємом оперативної пам'яті. Треба пам’ятати, що на цей
комп’ютер встановлюються і працюють рішення, які використовують великий об’єм
оперативної пам'яті: SQL Server Standard, сервер додатків, SQL Server Express, Web-сервер
(IIS). Для кожної серверної компоненти (не рахуючи інші ресурси) потрібна оперативна
пам’ять.
Продуктивність сервера залежить від обсягу даних, інтенсивності роботи з програмою,
кількості користувачів і режимів, які запускаються користувачами.
Для роботи з програмним продуктом MASTER можна спробувати використовувати
комп'ютер з 16 Гб. Але в цьому випадку продуктивна робота великої кількості користувачів
(25 і більше) не гарантується.
Звертаємо увагу, що SQL Server Standard за замовчуванням використовує всю вільну
оперативну пам'ять. Може виникнути ситуація, пов'язана з вивільненням оперативної
пам’яті програмою SQL Server Standard для інших програм (виконується автоматично).
Конфлікт програм за використання ресурсів може привести до зниження продуктивності
роботи програмного продукту MASTER.
Якщо ресурсів не вистачатиме, то необхідно знизити споживання SQL Server Standard
оперативної пам’яті (налаштування виконується в екземплярі SQL Server). Наприклад,
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виділити 4-8 Гб (визначається експериментальним підбором), а інший розмір пам'яті
залишити іншим програмам та операційних систем.
Для нормальної роботи операційної системи з SQL Server Standard розмір
оперативної пам’яті має бути близько 2 Гб. Крім того, є служба Reporting Services, для
роботи якої потрібна вільна оперативна пам'ять. Під час друку звітів споживання
оперативної
пам’яті
службою
Reporting
Services
зростає
(HTTPS://DOCS.MICROSOFT.COM/RU-RU/SQL/REPORTING-SERVICES/REPORTSERVER/CONFIGURE-AVAILABLE-MEMORY-FOR-REPORT-SERVER-APPLICATIONS), з часом
пам'ять вивільняється.
Слід врахувати, що оперативну пам'ять також необхідно виділити для кожної сесії
програмного продукту та для Web-серверу .
Тобто при нестачі ресурсів продуктивність може падати перманентно або ж в цілому
знизитися. Експериментальним шляхом можна пробувати підібрати варіанти використання
програмного продукту при меншому обсязі оперативної пам'яті.
Для роботи SQL Express максимально може використовувати до 1 Гб (згідно
рекомендацій
https://msdn.microsoft.com/uk-ua/library/cc645993(v=sql.120).aspx).
Цього
може бути недостатньо для роботи 25 користувачів.
Але якщо для роботи 25 користувачів достатньо SQL Express, то швидше за все
достатньо буде і сервера з 16 Гб оперативної пам'яті.

⬤

ПІДГОТОВКА ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНИХ
ПРОДУКТІВ MASTER

Після оплати за придбання програмного продукту MASTER на електронну пошту
замовника надходить лист, в якому містяться посилання для завантаження дистрибутивів,
ключ активації та детальна інструкція по встановленню програмного продукту.
Також замовник отримує електронний лист, де вказані логін, пароль та посилання до
свого Особистого кабінету.
Перелік продуктів у ліцензійному листі та в особистому кабінеті однакові.

⊚

Особистий кабінет
Щоб

увійти

в

особистий кабінет, який знаходиться за посиланням
HTTPS://MY.MASTERBUH.COM, потрібно скористатися логіном та паролем, що вказані в
електронному листі.
В особистому кабінеті (Мал. 8) є кілька розділів: Створити замовлення, Мої
замовлення, Оновлення, Додаткові матеріали тощо.
В розділі Мої замовлення відображаються всі замовлення, які зробив клієнт починаючи від покупки програмного продукту і закінчуючи придбанням додаткового
підключення до нього. Користувач може побачити дату створення замовлення, вартість
продукту, кількість екземплярів тощо. Також в цьому розділі знаходяться посилання для
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завантаження дистрибутивів та ключ активації, прив’язаний безпосередньо до цього
замовлення з датами його генерації та активації.

Мал. 8

⊚

Визначення розрядності дистрибутиву

В залежності від того, якої розрядності у користувача встановлена операційна
система, такої ж розрядності необхідно завантажити та встановити дистрибутив серверу.
Якщо встановлена 32-розрядна версія операційної системи Windows, то необхідно
завантажити і встановити Сервер версії х86. Якщо ж встановлена 64-розрядна версія
Windows, то необхідно завантажити і встановити Сервер версії х64.
В обох випадках, якщо планується робота в програмному продукті кількох
користувачів з різних комп’ютерів через локальну мережу (без використання Webінтерфейсу) то слід також завантажити і клієнтську частину - це файл Завантажити клієнт

⊚

Огляд можливостей дистрибутиву

У дистрибутиві є можливість встановлення декількох екземплярів програмного
продукту. При встановленні другого і наступних екземплярів вказується ідентифікатор
екземпляра і порт.
У дистрибутиві реалізований режим повторного встановлення програмного продукту,
якщо під час установки стався збій.
У дистрибутиві є механізм перевірки перед встановлення:




наявності необхідного вільного місця на диску;
наявності потрібного Service Pack для Windows 7/2008/2008 (R2);
автоналаштування
параметрів
після
визначення
принтерів
замовчуванням), властивостей SQL (паралелізм і т.ін.).
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При невдалому встановленні дистрибутива можна надіслати відповідне повідомлення
розробнику за допомогою кнопки Відправити журнали розробникам.
У дистрибутиві реалізовано функціонал, що підвищує надійність встановлення
програмного продукту (наприклад, перевірка кількості спроб підключення до SQL,
автовизначення вільного порту при встановленні декількох екземплярів, контроль
некоректних символів в шляху для встановлення програмного продукту MASTER тощо).

⊚

Завантаження дистрибутивів

Для отримання дистрибутивів програмних продуктів MASTER обирається один з двох
варіантів.
Перший варіант – завантаження дистрибутивів, використовуючи посилання, які
містяться в електронному листі.
Завантаження вибраного програмного продукту відбувається засобами браузера і
починається відразу після кліку мишкою на відповідному посиланні. Посилання, які вказані
в електронному листі мають обмежений строк дії (кілька днів). Якщо завантажити
дистрибутиви не відразу після отримання листа з посиланням, а через кілька днів, то
можлива ситуація, що посилання не будуть робочі. Тому, незважаючи на відносну простоту
цього способу, рекомендується другий варіант завантаження.
Другий варіант – завантаження дистрибутивів за посиланнями, які містяться в
особистому кабінеті.
Посилання та ключ активації з особистого кабінету зберігаються тривалий час. При
необхідності повторної активації програмного продукт, новий ключ активації легко
генерується в особистому кабінеті і цей ключ автоматично прив’язується до замовлення.
Крім того, треба мати на увазі, що розмір дистрибутиву достатньо великий –
приблизно 3,5 Гб. Щоб уникнути того, що після скачування у клієнта буде зіпсований
дистрибутив, рекомендується використовувати для скачування будь-який Download Мaster.

⬤

ВСТАНОВЛЕННЯ СЕРВЕРНОЇ ТА КЛІЄНТСЬКОЇ
ЧАСТИН ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ MASTER

Перед встановленням програмних продуктів MASTER рекомендується створити
контрольну точку відновлення операційної системи (Детальна інформація за посиланням
HTTPS://SUPPORT.MICROSOFT.COM/UK-UA/HELP/4027538/WINDOWS-CREATE-A-SYSTEMRESTORE-POINT).

Перед встановленням програмних продуктів MASTETR рекомендовано завершити
роботу всіх інших програм та перезавантажити комп’ютер, щоб максимально вивільнити
ресурси системи. Процес встановлення серверної частини вимагає від користувача
мінімального втручання, але досить тривалий. Тому слід запастися терпінням та уважно
стежити за перебігом процесів. Ознакою того, що програмний продукт не «завис» і процес
продовжується, є або змінений вигляд курсору, наприклад, такий
процесу (як приклад - індикатор Перебіг інсталювання).
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Перед встановленням програмних продуктів MASTER, рекомендується оновити
операційну систему на всіх комп’ютерах, де буде встановлюватися програмний продукт.
Для успішного встановлення користувач повинен мати права адміністратора на
комп’ютері, де встановлюється програмний продукт.
Встановлення серверної частини
Для встановлення серверної частини програмних продуктів MASTER користувач
повинен знайти попередньо завантажений на комп’ютер файл master2017.x64 (для 64розрядної операційної системи) або файл master2017.x86 (для 32-розрядної операційної
системи) та запустити його на виконання.
Завантажений дистрибутив має розширення .exe – це архів, що саморозпаковується.
Після запуску завантаженого дистрибутиву починається процес розпакування і
створення тимчасових файлів (Мал. 9). З’явиться запит щодо внесення змін в
конфігураційні файли операційної системи, встановленої на комп’ютері. Слід погодитися,
натиснувши кнопку Так.

Мал. 9
У вікні, що відкриється (Мал. 2), користувач має можливість контролювати хід
розгортання тимчасових файлів за просуванням зеленого індикатору процесу та зміною
інформації в полі Видобування. При необхідності користувач може призупинити хід
операції кнопкою Призупинити.
Після завершення розгортання тимчасових файлів вікно цього процесу закриється.
Розпочнеться процес встановлення серверної частини програмного продукту, про що буде
повідомлено в новому вікні.
Буде запропоновано вибрати каталог, де буде знаходитися програмний продукт
MASTER (Мал. 10), а також вказати найменування екземпляру програмного продукту та
порт (за замовчуванням 8222).
Рекомендується відразу встановити Web-клієнт. По закінченню встановлення
програмного продукту робочому столі комп’ютера буде створено відповідний ярлик. Після
встановлення програмного продукту його відразу можна запустити і переконатися, що
встановлення пройшло успішно.
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Мал. 10
Більше ніяких параметрів налаштовувати не потрібно, тільки необхідно натискати
кнопку Далі. Після цього починається процес встановлення програмного продукту MASTER
на комп’ютер.
Під час встановлення програмних продуктів MASTER будуть завантажені системні
налаштування та компоненти, файлова частина тощо. В процесі виконання етапів
встановлення програмного продукту періодично на екрані виводяться вікна, на зразок
показаного на Мал. 11. По завершенню відповідного етапу вони закриваються.

Мал. 11
По завершенню встановлення програмного продукту MASTER всі етапи будуть мати
відмітку ОК (Мал. 12). Якщо встановлення Web-клієнта не включили в полі Встановити
Web-клієнт (Мал. 10), то етап Встановлення Web-клієнта матиме відмітку не ОК, а
Skipped.
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Мал. 12
Завершаючий вигляд вікна встановлення програмного продукту показано на Мал. 6.
Для завершення встановлення слід натиснути кнопку Завершити, після чого вікно
закриється.

Мал. 13

⊚

Встановлення серверу баз даних

Після встановлення програмного продукту автоматично розпочинається процес
встановлення серверу баз даних. За замовчуванням дистрибутив програмного продукту
MASTER містить Мicrosoft SQL Server Express.
Якщо попередньо на комп’ютері вже був встановлений SQL Server, то в ході
встановлення програмного продукту MASTER додатково буде встановлений Мicrosoft SQL
Server Express, який, за замовчуванням, знаходиться в дистрибутиві програмного продукту.
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При встановлені цього серверу баз даних автоматично встановлюються потрібні
налаштування та компоненти для роботи з програмним продуктом.
Якщо ж на комп’ютері попередньо не було встановлено SQL Server, то під час
встановлення програмного продукту MASTER буде встановлено Мicrosoft SQL Server
Express.
Під час виконання етапу Встановлення локального SQL виводиться вікно (Мал. 14),
в якому користувач має змогу контролювати цей процес за зеленим індикатором та
заповненням таблиці виконаних задач. Втручатися в ці процеси не потрібно.

Мал. 14
Також час від часу можуть з’являтися повідомлення антивірусних програм про
перевірку складових частин програмного забезпечення, що встановлюється.
Для завершення встановлення SQL Server слід натиснути кнопку Завершити, після
чого вікно закриється.
На комп’ютері, де встановлюється сервер не потрібно додатково встановлювати
клієнтську частину програмного продукту (Windows-клієнт), тому що вона встановлюється
автоматично.
В результаті виконаної роботи на робочому столі мають з’явитися іконки програмного
продукту: MASTER – для роботи в режимі Windows-клієнта та MASTER(Web-клієнт) – для
роботи через браузер (Мал. 15).
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Мал. 15
Після завершення
перезавантажити.

⊚

встановлення

програмного

продукту

комп’ютер

слід

Встановлення Windows-клієнта

Завантаження та встановлення Windows-клієнта необхідно у випадку , коли
планується робота декількох користувачів з різних робочих місць без використання
браузеру. Встановлення клієнтської частини слід виконати на кожному робочому місці
користувача, за виключенням комп’ютера, на якому встановлений сервер. При розгортанні
серверної частини, клієнтська частина на цьому комп’ютері встановлюється автоматично.
Перед встановленням клієнтської частини слід з’ясувати IP-адресу комп’ютера, на
якому встановлено сервер баз даних та сервер додатків.
Встановлення клієнтської частини потрібно виконати на комп’ютері, де має
використовуватися клієнтська частина програмного продукту, знайти та запустити на
виконання файл master2017.client (як для 64-розрядної операційної системи, так і для 32розрядної).
На екрані з’явиться вікно з запитом підтвердження дозволу на внесення змін. Слід
натиснути кнопку Так.
У вікні, що відкриється (Мал. 16), користувач має можливість контролювати хід
розгортання тимчасових файлів за просуванням зеленого індикатору процесу та зміною
інформації в полі Видобування.

Мал. 16
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При необхідності користувач може призупинити хід операції кнопкою Скасувати та
відновити розгортання програмного продукту кнопкою Продовжити.
Після завершення розгортання тимчасових файлів вікно цього процесу закриється та
автоматично відкриється вікно встановлення клієнтської частини програмного продукту.
Встановлення серверної частини починається з автоматичного відкриття відповідного
вікна Установка MASTER:Бухгалтерія, приклад якого наведено на Мал. 17.
В полі Сервер необхідно вказати попередньо визначену ІР-адресу серверу. Порт
рекомендується залишити 8222, при необхідності (наприклад, коли користувачів буде
більше двох) порт можна поміняти в конфігураційному файлі.

Мал. 17
Натиснути кнопку Далі для продовження встановлення.
Вікно змінить свій вигляд, в ньому з’явиться перелік етапів встановлення програмного
продукту (Мал. 18). Щоб продовжити встановлення слід натиснути кнопку Далі.
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Мал. 18
У списку етапів, який показано в вікні Установка MASTER:Бухгалтерії, кожний
успішно завершений етап відзначається написом ОК справа від його назви (Мал. 19).

Мал. 19
По завершенню всіх етапів у вікні Установка MASTER:Бухгалтерія всі етапи будуть
мати відмітку ОК.
Заключний вигляд вікна встановлення програмного продукту MASTER показано на
Мал. 20. Для завершення встановлення слід натиснути кнопку Завершити, яка знаходиться
у правому нижньому кутку вікна, після чого вікно закриється.
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Мал. 20
В результаті виконаної роботи на робочому столі має з’явитися іконка програмного
продукту – MASTER (Мал. 21).

Мал. 21
Після завершення встановлення клієнтської частини програмного продукту MASTER
комп’ютер слід перезавантажити.
Перевірити успішність встановлення клієнтської частини можна просто виконавши клік
по іконці MASTER.

⬤

ВСТАНОВЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ КОМПОНЕНТІВ

⊚

Встановлення Web-частини

Встановлення Web-частини (Web-серверу, Web-клієнта) може знадобитися, якщо при
першому встановленні програмного продукту MASTER ця частина не була встановлена.
При необхідності встановлення Web-частини треба звернутися на службу технічної
допомоги по email support@masterbuh.com або за телефоном +38 044 333 444 7.
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Додатковий Windows-клієнт

Встановлення Windows-клієнта потрібно у випадку, коли планується робота декількох
користувачів з різних робочих місць без використання браузеру. В цьому випадку
встановлення клієнтської частини слід виконати на кожному робочому місці користувача, за
винятком комп’ютера, на якому встановлена серверна частина. При встановленні
серверної частини, клієнтська частина на цьому комп’ютері встановлюється автоматично.
Користувач може встановити будь-яку кількість Windows-клієнтів на будь-яку кількість
робочих місць.

⊚

Додатковий сервер додатків
Додатковий сервер додатків потрібен в наступних випадках:



при кількості користувачів програмного продукту MASTER більш ніж 25;
при виконанні покрокового налагодження коду C#. В цьому випадку на робочий
комп’ютер програміста встановлюються сервер додатків та Windows-клієнт.
Після оплати ліцензії додаткового серверу додатків замовнику надається спеціальний
дистрибутив серверу додатків, який встановлюється на окремий комп'ютер. З
дистрибутивом поставляється інструкція по встановленні додаткового серверу додатків.
При встановленні додаткового серверу додатків необхідно переконатися, що його
версія та версія встановленого раніше програмного продукту MASTER однакові. При
необхідності потрібно оновити програмний продукт.
Встановлення додаткового серверу додатків починається з вибору режимів (Мал. 22).

Мал. 22
Необхідно вказати, що встановлюється додатковий сервер додатків. Також
вибираються варіанти локалізації, які будуть підтримуватися цим сервером, задається
ідентифікатор екземпляра (Мал. 23).
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Мал. 23
Після цього вказується каталог, в який встановлюється сервер додатків (Мал. 24).

Мал. 24
Вказується місце розташування мережевої файлової частини (Мал. 25). Зазвичай це
C:\Program Files\Master\BUH\FilePart. Необхідно щоб був відкритий загальний доступ на
читання/запис до папки FilePart та її вмісту. Це необхідно, щоб була можливість зчитувати
вміст даного каталогу з іншого комп'ютера.
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Мал. 25
Вибирається порт, на якому буде працювати сервер додатків. Так як він
встановлюється на окремому комп'ютері, то можна задати той же порт, що і для головного
сервера додатків - 8222. Якщо ж додатковий сервер додатків встановлюється на тому ж
самому комп’ютері, на якому встановлено головний сервер додатків, то тоді вказується
інший порт (наприклад 8230). Вказується головний сервер додатків - ім'я комп'ютера та
порт, на якому він працює. Далі вибираються варіанти підключення, режими роботи (Мал.
26).

Мал. 26
Необхідно вказати налаштування для клієнта (Мал. 27).

35

Встановлення програмних продуктів MASTER

Адміністрування програмних продуктів MASTER

Мал. 27
Далі налаштовуються необхідні компоненти (Мал. 28).

Мал. 28
У вікні встановлення додаткового серверу додатків кожен успішно завершений етап
відзначається написом ОК справа від його назви (Мал. 29).
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Мал. 29
Вікно заключного етапу встановлення програмного продукту MASTER показано на Мал. 30.

Мал. 30
Після встановлення додаткового сервера додатків необхідно зробити рестарт служби
сервера додатків від імені облікового запису користувача (потрібно мати права локального
адміністратора). Потім треба виконати перший запуск серверу для формування локальної
файлової частини.

⊚

Встановлення серверу баз даних

Встановлення сервера баз даних Microsoft SQL Server виконується згідно процедур,
описаних в документації, наданої розробником: HTTPS://MSDN.MICROSOFT.COM/RURU/LIBRARY/BB500469(V=SQL.120).ASPX.
При встановленні SQL-серверу необхідно звернути увагу на налаштування наступних
параметрів:
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Server collation: Cyrillic_General_CI_AS (Кодова сторінка і порядок сортування
за замовчуванням: кирилиця, сортування незалежно від регістру). Перевірити
цей параметр можна за допомогою SQL Server Management Studio (пункт меню
Властивості серверу, вкладка General).
 Security. Authentication: SQL Server and Windows (Модель безпеки SQLсерверу: змішана - доступ за обліковими записами самого SQL-серверу і за
обліковими записами домену Windows NT).
У разі виникненні питань при встановленні додаткових компонентів серверної або
клієнтської частин програмного продукту MASTER рекомендуємо звернутися на службу
технічної допомоги по email: support@masterbuh.com або за телефоном: +38 044 333 444 7.

⬤

ПІДГОТОВКА РОБОЧОГО МІСЦЯ ІТ-ФАХІВЦЯ

Для ІТ-фахівців, які обслуговують програмний продукт MASTER, застосовуються свої
сценарії і для ефективної роботи цих користувачів потрібні додаткові інструменти.
В залежності від ролей (виконуваних робіт), які виконує ІТ-фахівець, існують різні
варіанти створення його робочого місця.
Для роботи ІТ-фахівців, які вносять будь-які зміни в налаштування, досить
встановленого на робочому комп'ютері Web-клієнта або Windows-клієнта.
Для роботи ІТ-фахівців, які візуально змінюють екранні форми, необхідно, щоб на
їхньому робочому комп'ютері був встановлений Windows-клієнт, так як деякі візуальні
конструктори в Web-клієнті не реалізовані.
Для роботи ІТ-фахівців, які роблять звітні форми, необхідна наявність на робочому
комп'ютері Windows-клієнта і MICROSOFT SQL SERVER REPORT BUILDER (або його
альтернативи).
Для роботи ІТ-фахівців, які пишуть програмний код, необхідно встановлення на
робочому комп'ютері Windows-клієнта і MICROSOFT VISUAL STUDIO. Можна
використовувати версії Microsoft Visual Studio починаючи з Microsoft Visual Studio 2012, а
також безоплатну версію Visual Studio Community. Microsoft Visual Studio потрібна для
написання коду C# в спеціалізованому середовищі.
Для відлагодження низькорівневого програмного коду (тобто коду, написаного на С #)
потрібні Windows-клієнт, Visual Studio і локальний сервер додатків. Також необхідний
Microsoft SQL Server Management Studio для написання і налагодження запитів до бази
даних.

⬤

ДІЇ ПРИ ВИНИКНЕННІ ПОМИЛОК

Якщо комп’ютери користувачів відповідають технічним вимогам (див. главу «Вимоги
до апаратного та програмного забезпечення»), виконані всі необхідні оновлення
операційної системи, на жорсткому диску, де буде встановлено програмний продукт,
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достатньо вільного місця (35 Гб і більше), то, зазвичай, при встановленні програмного
продукту MASTER ніяких помилок не виникає.
Але в дійсності варіантів конфігурації комп’ютерів та версій операційних систем, а
також їх налаштування настільки багато, що неможливо передбачити всі ситуації, які
можуть виникнути в процесі встановлення програмного продукту. Тому завжди є деяка
ймовірність, що «щось піде не так».
Усвідомлюючи це, розробник і у ліцензійному листі, і на офіційному сайті, і в
особистому кабінеті користувача вказує реквізити відділу підтримки, за якими можна
зв’язатися з ним для вирішення усіх питань, що виникають як в процесі встановлення, так і
при експлуатації програмного продукту MASTER. Ось ці реквізити:



⊚

адреса електронної пошти support@masterbuh.com;
телефон +38 (044) 333 444 7.

Перегляд помилки в журналі встановлення

Якщо в процесі встановлення програмного продукту виникає помилка, то на екран
видається відповідне повідомлення (Мал. 31). Щоб надати службі підтримки максимальну
інформацію бажано зробити копію екрану. Вона може знадобитися в розмові з персоналом
служби підтримки або її необхідно буде надіслати до служби електронною поштою.
При виникненні помилок в процесі встановлення програмного продукту, у вікні
повідомлень можуть бути посилання на журнали встановлення, які також можуть бути
корисні службі підтримки. В таких випадках важливо з’ясувати, в якій папці знаходиться
файл журналу встановлення, щоб потім мати можливість передати його службі підтримки.

Мал. 31
Як правило, журнали встановлення програмного продукту мають розширення «log» та
знаходяться в папці: "C:\Users\User1\AppData\Local\Temp\ITSetup\", де User1 – логін
користувача, під обліковим записом якого встановлено програмний продукт.
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Якщо таке посилання на журнал є (Мал. 31), то кліком комп’ютерної миші по ньому
можна відкрити файл журналу в редакторі Блокнот та зберегти його в потрібній
користувачу папці.
Помилки при встановленні програмного продукту MASTER найчастіше пов’язані з
невдалим встановленням SQL Server Express. Причину невдалого встановлення можна
дізнатися по логу. Необхідно переглянути цей лог і в самому кінці логу буде код помилки.
За допомогою пошуку цього коду в інтернеті можна дізнатися, чому не вдалось встановити
SQL Server Express. З найпоширеніших причин невдалого встановлення SQL Server
Express – не вистачило місця, не всі оновлення операційного середовища встановлені
тощо.

⊚

Помилка при встановленні Web-клієнта

При встановленні серверної частини і активації режиму Встановити Web-клієнт, на
етапі його встановлення може виникнути помилка (Мал. 32).

Мал. 32
Така ситуація можлива тоді, коли операційна система на комп’ютері, де
встановлюється серверна частина, знаходиться в режимі очікування перезавантаження
після оновлення чи встановлення програм. Якщо операційна система очікує
перезавантаження, то в такому випадку вона не сприймає нові команди по встановленні
додаткових компонентів. У журналі встановлення зафіксована інформація про те, що
операційна система перебуває в стані очікування перезавантаження після встановлення
SQL Server.
При виникненні такої помилки необхідно:
 видалити встановлений екземпляр програмного продукту;
 встановити всі доступні оновлення операційної системи;
 перезавантажити комп’ютер;
 виконати встановлення серверної частини з активацією режиму Встановити Webклієнт.
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⬤

СТРУКТУРА КАТАЛОГУ ВСТАНОВЛЕННЯ
ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ФАЙЛІВ

Якщо при встановленні програмного продукту MASTER користувачем не було змінено
каталог, то за замовчуванням програмний продукт встановлюється в каталозі «C:\Program
Files\Master\BUH».
Структура каталогу після встановлення програмного продукту зображена на Мал. 33.

Мал. 33
Призначення папок каталогу програмного продукту MASTER:











Client - файли Windows-клієнта та його налаштування;
ClientSheduler - файли планувальника;
Copy - папка для розміщення резервних копій;
FilePart - мережева файлова частина і загальні налаштування для всіх серверів
додатків (параметри підключення до бази даних, шлях до каталогу для обміну
даними між сервером додатків і сервером баз даних, версія тощо);
Local - файлова частина серверу додатків;
Server – файли серверу додатків;
Setup - папка з деінсталятором програмного продукту;
Shrink - папка для файлів з усіченими таблицями;
WebPart – файли Web-додатків та їх налаштування.
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АКТИВАЦІЯ
ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ MASTER
Для комерційного використання програмного продукту MASTER його потрібно
активувати. В ході активації перевіряється відповідність програмного продукту
MASTER умовам ліцензійної угоди з кінцевим користувачем. Активація програмного
продукту є обов'язковою процедурою після кожного його встановлення або
перевстановлення. Процес активації програмних продуктів MASTER, а також випадки,
коли необхідна повторна активація, розглянуто в цій главі.

⬤

ПЕРВИННА АКТИВАЦІЯ

Після встановлення програмного продукту MASTER робота з ним виконується в
демонстраційному режимі. Інформація про це виводиться при початковому запуску
програмного продукту. Для повноцінного використання в комерційних цілях програмний
продукт MASTER необхідно активувати.
Для активації користувач повинен у вікні Ліцензування перейти на вкладку Активація
та поставити відмітку про прийняття ліцензійної угоди. В поле Код активації потрібно
ввести ключ активації, який був вказаний в ліцензійному листі (Мал. 34). Ключ активації
можна також знайти в особистому кабінеті користувача в секції Видані коди активації, що
знаходиться у вкладці Мої замовлення.

Мал. 34
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Для активації необхідно мати доступ до мережі інтернет. При активації відбувається
звернення до серверу ліцензування, верифікація коду активації, виконується реєстрація
встановленого програмного продукту MASTER за кінцевим користувачем.
Після успішної активації програмного продукту MASTER у вікні Ліцензування у
вкладці Опис з’явиться Ліцензійна картка, яку користувач може переглянути (Мал. 35). В
цій ліцензійній картці міститься інформація про склад встановленого програмного продукту,
а також інформація про кінцевого користувача, який має право працювати з цим
програмним продуктом.

Мал. 35
Для подальшої роботи необхідно натиснути кнопку ОК, яка знаходиться у лівому
верхньому кутку вікна. Після цього з’явиться вікно завантаження програмного продукту
(Мал. 36).
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Мал. 36
Процес активації ліцензії також використовується при додаванні додаткових робочих
місць, які були придбані після першої активації. При придбанні додаткових підключень
надається новий код активації, що дозволяє їх застосувати на програмному продукті, який
вже встановлено.
Для встановлення додаткової ліцензії потрібно увійти до програмного продукту під
обліковим записом Адміністратор та вибрати пункт меню Ліцензія, що знаходиться в
розділі Управління ліцензією модуля Адміністрування (Мал. 37).

Мал. 37
Процес активації ліцензії не відрізняється від активації програмного продукту. Після
успішної активації в програмному продукті дозволяється робота додаткових користувачів
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згідно замовлення, а також виконується формування нової ліцензійної картки, що містить
оновлену інформацію про склад та права використання встановленого програмного
продукту.
Крім того, ліцензію необхідно періодично підтверджувати, тобто вказувати новий ключ
активації. Якщо не підтвердити ліцензію, то доступ до програмного продукту MASTER буде
заблокований.

⬤

ПОВТОРНА АКТИВАЦІЯ
Повторна активація може знадобитися в таких випадках:



при втраті ліцензії;
при деінсталяції програмного продукту на комп'ютері користувача і повторного
встановлення на цьому або іншому комп'ютері;
 при неполадках комп'ютера або серверу;
 при перевстановленні серверної частини програмного продукту на тому ж або
іншому робочому комп'ютері;
 при начальному придбанні певної кількості ліцензій і придбаних пізніше
ліцензіях на додаткові робочі місця.
Що отримати новий ключ активації необхідно зайти в особистий кабінет і згенерувати
новий ключ. Для цього потрібно зайти в вкладку Мої замовлення та вибрати замовлення,
яке стосується користувача. У цьому замовленні, крім посилань на дистрибутиви, є ключ
активації ліцензії із датами генерації ключа і його активації. Якщо ключ був застосований,
то поруч з датою його активації з'являється кнопка Отримати новий ключ активації. При
натисканні на цю кнопку генерується новий ключ активації. При цьому попередній ключ
автоматично анулюється. Наприклад, є ключ активації комплекту №1 програмного
продукту, який був активований на сервері №1. Виникла необхідність встановити комплект
№2 цього програмного продукту на сервер №2. Після отримання нового ключа і активації
комплекту №2 на сервері №2, комплект, який розміщений на сервері №1, не працюватиме.
Якщо потрібно, щоб працювали обидва комплекти, то в цій ситуації необхідний не
повторний ключ активації ліцензії, а другий ключ активації ліцензії.
Якщо користувачем було придбано і активовано n-кількість ліцензій, а через деякий
час була придбано ще одну ліцензію, то в новому ключі активації буде враховано n+1
ліцензії.
Повторна активація виконується з головного меню Адміністрування -> Ліцензія.
Модуль Адміністрування за замовчуванням доступний для облікового запису
Адміністратор.
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ВХІД ДО
ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ MASTER
У цій главі описані дії, які необхідно призвести при першому вході до програмного
продукту MASTER. Також розглянуті початкові налаштування та параметри, які
використовуються при роботі з програмним продуктом.

⬤

ВИЗНАЧЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Для першого входу у встановлений програмний продукт MASTER використовується
один з попередньо налаштованих користувачів. Кожен з них налаштований для виконання
конкретної ролі в програмному продукті (Мал. 38).

Мал. 38
Ім'я користувача вибирається з випадаючого переліку. За замовчуванням у
попередньо налаштованих іменах користувачів відсутній пароль, тобто початковий вхід в
програмний продукт можна виконати без пароля.
Після виконання першого входу в програмний продукт MASTER рекомендується
відключити користувачів, облікові записи яких не потрібні. Також рекомендується прописати
паролі для тих користувачів, які використовуються.

⬤

ПОЧАТКОВІ НАЛАШТУВАННЯ

Після входу в програмний продукт необхідно зробити його початкові налаштування.
Налаштування виконуються під обліковим записом Адміністратор.
Для зміни (або встановлення) паролю необхідно в панелі інструментів вибрати
Адміністратор -> Змінити свій пароль (Мал. 39).
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Мал. 39
Крім того, при першому вході до програмного продукту необхідно виконати його
початкові налаштування параметрів для ведення обліку (Мал. 40). Це можна зробити
натиснувши кнопку Налаштування параметрів обліку, що знаходиться на панелі
інструментів. Як приклад, подальші налаштування показані для програмного продукту
MASTER:Бухгалтерія.
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Мал. 40

По-перше, налаштовуючи програмний продукт для ведення бухгалтерського обліку –
необхідно заповнити реквізити власної організації, облік операцій якої планується вести в
програмному продукті. По-друге, необхідно налаштувати параметри обліку, встановлюючи
як буде здійснюватися облік тих чи інших операцій. Ще одним важливим, проте
необов’язковим, кроком є виставлення початкових залишків по рахунках синтетичного та
аналітичного обліку.
Також налаштовуються загальносистемні довідники:










план рахунків;
довідник контрагентів;
довідник підрозділів;
довідник персоналу;
класифікатор ресурсів;
картотека основних засобів;
довідник аналітик;
картотека договорів;
відповідність розрахункових та балансових рахунків.
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НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

Для того, щоб налаштувати значення параметрів, які будуть використовуватися в
подальшій роботі, необхідно перейти в розділ Параметри модуля Адміністрування та
вибрати пункт меню Параметри (Мал. 41).

Мал. 41

⊚

Глобальні параметри

Глобальні параметри – це загальні параметри, які налаштовуються для всього
програмного продукту в цілому (Мал. 42) на рівні серверу додатків. Більшість цих
параметрів налаштовуються при встановленні і являються частиною конфігурації
програмного продукту, тому редагування їх значень не рекомендується, так як може
призвести до некоректної роботи.

Мал. 42

⊚

Локальні параметри

Локальні параметри – це параметри, які задаються для конкретного робочого
комп’ютера або серверу додатків (Мал. 43).

49

Вхід до програмних продуктів MASTER

Адміністрування програмних продуктів MASTER

Мал. 43

⊚

Групові параметри

Групові параметри - це параметри, які пов’язані с групами користувачів. Зазвичай це
налаштування пунктів меню, а також перелік модулів, який доступний конкретній групі
користувачів (Мал. 44).

Мал. 44

⊚

Параметри користувача

Параметри користувача – це параметри, які налаштовуються окремо для кожного
користувача і для кожного облікового запису (Мал. 45).
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Мал. 45

51

Оновлення програмних продуктів MASTER

Адміністрування програмних продуктів MASTER

ОНОВЛЕННЯ
ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ MASTER
При оновленні програмних продуктів відбувається додавання нової
функціональності, виправлення виявлених помилок, оптимізація налаштувань тощо. В
цій главі описана процедура оновлення програмних продуктів MASTER, а також
розглянуто ключові моменти, які виникають під час оновлення.

⬤

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Лінійка програмних продуктів MASTER побудова на платформі і тому слід розуміти,
що є версія продукту, а є версія платформи. Програмний продукт оновлюється з однією
періодичністю, а оновлення платформи відбувається з іншою періодичністю. Платформа
розвивається безперервно, кожний місяць виходять пакети оновлень - набір виправлень та
поліпшень платформи або програмного продукту MASTER
Пакет оновлення доступний користувачеві у вигляді файлу-архіву. Для встановлення
оновлення цей файл потрібно попередньо завантажити з особистого кабінету користувача
програмних продуктів MASTER.

Оновлення встановлюються послідовно згідно прийнятої
нумерації. Без встановлення попередніх оновлень, наступні
встановлювати не можна.
У назві файлу-архіву з пакетом оновлення міститься інформація щодо версії
платформи та версії програмного продукту. Ім’я файлу з пакетом оновлення програмних
продуктів MASTER представлено в форматі ****_**_**_MB_**, де:
**** - номер базової версії платформи;
****_** - цифровий номер версії платформи та номер опорного оновлення базової
версії платформи. Цей пакет оновлення виходить щомісяця;
****_**_** - цифровий номер загальних оновлень, які відносяться до платформи. Вони
виходять нерегламентовано, коли необхідно терміново внести виправлення або
функціональність платформи;
****_**_**_MB - ознака персонального оновлення для програмного продукту. В даному
випадку літери МВ вказають, що оновлення призначено для програмного продукту
MASTER:Бухгалтерія.
****_**_**_MB_** - номер персонального оновлення для програмного продукту
MASTER:Бухгалтерія. Нумерація в цій зоні виконується у 16-ричній системі числення,
наприклад: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, 10, 11,…
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Для встановлення заданого персонального оновлення попередньо повинні буди
встановлені всі опорні, проміжні та персональні оновлення, що йдуть до нього. Наприклад,
для встановлення оновлення 2018_03_00_MB_04 попередньо повинні бути встановлені
оновлення 2018_03 (оновлення платформи), 2018_03_00_MB_01, 2018_03_00_MB_02,
2018_03_00_MB_03. І тільки після цього можна встановлювати оновлення
2018_03_00_MB_04.
Номер версії платформи та номер версії програмного продукту, який встановлено на
робочому комп’ютері користувача, вказані в заголовку програмного продукту.

⬤

ОТРИМАННЯ ОНОВЛЕНЬ

Завантажити файл з оновленням можна через Особистий кабінет користувача, який
доступний за посиланням HTTPS://MY.MASTERBUH.COM/. Перелік оновлень відображається
у вкладці Оновлення (Мал. 46). Оновлення, які розміщуються в особистому кабінеті
відносяться до конкретного програмного продукту, який встановлено у користувача.

Мал. 46
Завантаження оновлення виконується після натискання на кнопці Завантажити.

⬤

ПОКРОКОВА ПРОЦЕДУРА ВСТАНОВЛЕННЯ
ОНОВЛЕНЬ

Процедура встановлення оновлень програмних продуктів MASTER наступна
Крок 1. Запустити програмний продукт за допомогою Web-клієнта або Windowsклієнта. Запуск клієнтів відбувається за допомогою ярликів MASTER (Web-клієнт) або
MASTER, що були створені на робочому столі після встановлення програмного продукту.
Поточна версія платформи відображається в заголовку вікна програмного продукту (Мал.
47).
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Мал. 47
Крок 2. В головному меню програмного продукту перейти в модуль Адміністрування
та запустити функцію Оновлення програмного забезпечення із розділу Обслуговування
(Мал. 48).

Мал. 48
Крок 3. У вікні вибору оновлення вказати шлях до файлу-архіву оновлення (Мал. 49),
що був попередньо завантажений з особистого кабінету користувача. Встановлення
оновлень потрібно виконувати на комп’ютері, де розміщується серверна частина
програмного продукту.

Мал. 49
Розпочнеться процес розпакування архіву оновлення (Мал. 50).

Мал. 50
Після розпакування починається процес верифікації архіву оновлення (Мал. 51).
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Мал. 51
Крок 4. У разі успішної верифікації з’явиться вікно з описом оновлень. Детальніше про
внесені зміни в пакет оновлення можна подивитися у вкладці Зміни (Мал. 52).

Мал. 52
Для продовження процесу встановлення оновлення потрібно перейти на вкладку
Встановлення. У вікні Проведення оновлення необхідно натиснути на кнопку
Встановити (Мал. 53).
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Мал. 53
Процес встановлення оновлення відображається в рядку статусу (Мал. 54).

Мал. 54
Крок 5. Після встановлення оновлення, програмний продукт MASTER видає
інформаційний протокол становлення оновлення (Мал. 55), який містить інформацію про
успішність оновлення програмного продукту.
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Мал. 55
Крок 6. Запустити клієнт повторно та впевнитися, що версія програмного продукту
MASTER змінилася (Мал. 56).

Мал. 56

⬤

ОНОВЛЕННЯ СЕРВЕРУ ДОДАТКІВ В РУЧНОМУ
РЕЖИМІ

При оновленні програмних продуктів MASTER можлива ситуація, коли сервер
додатків автоматично не оновлюється до потрібної версії. В такому випадку після
оновлення користувач бачить вікно з відповідною інформацією (Мал. 57).
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Мал. 57
В такому випадку для оновлення серверу додатків необхідно виконати кілька кроків.
Крок 1. На робочому комп’ютері, на якому встановлений сервер додатків знайти
каталог, де встановлено останнє оновлення. В нашому випадку, це оновлення
2018.05.02.MB.03. Шлях до каталогу з оновленням наступний: C:\Program
Files\Master\BUH(1)\FilePart\UPGRADE\2018.05.02.MB.03. В цьому каталозі необхідно зайти
та запустити файл updatelauncher.exe (Мал. 58).

Мал. 58
Крок 2. На екрані з’явиться вікно, з інформацією про початок оновлення серверу
додатків (Мал. 59). Для продовження процесу оновлення необхідно натиснути на кнопку
Продовжити.
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Мал. 59
Крок 3. У вікні, яке з’явилось на екрані слід вказати шлях до серверу додатків
(зазвичай це C:\Program Files\Master\BUH\Server), який встановлено на цьому робочому
комп’ютері (Мал. 60) на натиснути на кнопку Оновити.

59

Оновлення програмних продуктів MASTER

Адміністрування програмних продуктів MASTER

Мал. 60

Крок 4. Розпочнеться процес оновлення серверу додатків. По закінченню оновлення
на екрані з’явиться вікно з відповідною інформацією (Мал. 61).

Мал. 61

60

Планувальник завдань

Адміністрування програмних продуктів MASTER

ПЛАНУВАЛЬНИК ЗАВДАНЬ
Планувальник завдань запускає виконання того чи іншого завдання (або
функції) в певний час або за певних умов. У цій главі описано функціонал
планувальника, розглянуто журнал планувальника та його налаштування при
створенні нового завдання і запуску його на виконання.

⬤

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

При встановленні програмних продуктів MASTER встановлюється планувальник
завдань. Планувальник завдань призначений для виконання регламентних завдань. У
планувальнику описуються завдання (функції) та час їх виконання.
Планувальник може працювати як в «ручному» режимі (запуск окремих завдань), так
і автоматично без участі користувача. Для можливості автоматичної роботи необхідно
виконати додаткові налаштування.
Функції планувальника дають змогу керувати фоновими процесами програмного
продукту, які виконуються без участі користувачів. Це можуть буть завдання, що
виконуються за розкладом (наприклад, створення резервної копії даних) або за вимогою.
Використовуючи планувальник, немає необхідності в запам'ятовуванні регламентних
завдань, часу і порядку їх виконання. Планувальник сам запустить завдання на виконання
в потрібному порядку і в потрібний час.
Щоб відкрити планувальник завдань, необхідно увійти в програмний продукт MASTER
під обліковим записом Адміністратор і в модулі Адміністрування вибрати пункт меню
Планувальник завдань (Мал. 62).

Мал. 62
Зовнішній вигляд планувальника завдань показано на Мал. 63.
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Мал. 63

⬤

СТВОРЕННЯ НОВОГО ЗАВДАННЯ

Щоб додати нове завдання в планувальник, необхідно перейти в пункт меню
Планувальник завдань, який знаходиться в модулі Планувальник завдань розділу
Адміністрування та натиснути кнопку Додати (F7).
У вікні, яке відкрилось (Мал. 64), вказуються наступні основні параметри завдання:




Мал. 64
Код завдання - унікальний код завдання планувальника;
Найменування - довільне найменування завдання;
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Вид завдання - використовується для групування завдань за призначенням.
Використовується для фільтрування завдань по групі. Види завдань
планувальника кодуються по простому довіднику GROUP;
 Діє/Скасовано – ознака використовується для виключення завдання з
обробки;
 VFP/C # - тип завдання планувальника. Команда завдання планувальника
може бути вказана або на мові FoxPro або на мові C # в залежності від
вказаного типу;
 Бізнес-логіка користувача – поле опису задач на мові FoxPro або C # в
залежності від обраного типу;
 Посилання на користувальницькі збірки -використовується для заміни
стандартної команди. Налаштування доступне тільки для системних завдань і
заповнюється на об'єктах замовника співробітниками відділу автоматизованих
систем управління (АСУ).
Розклад запуску нового завдання вказується у вкладці Розклад (Мал. 65).

Мал. 65
Для налаштування розкладу запуску планувальника завдань вказуються значення
таких параметрів:
Періодичність:



Однократно - завдання буде виконано одноразово. Дата і час планованого
запуску вказуються в полях Дата планованого запуску і Час запуску;
Раз в місяць - завдання буде виконуватися щомісяця. День місяця
планованого запуску вказується в полі День місяця, час – в Час запуску;
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Раз в тиждень - завдання буде виконуватися щотижня. День тижня
планованого запуску вказується в полі День тижня, час – в Час запуску;
 Раз в день - завдання буде виконуватися щодня. Час планованого запуску
вказується в полі Час запуску;
 Запускати кожні 20 хвилин - завдання буде виконуватися кожні 20 хвилин;
 З заданою періодичністю - завдання буде виконуватися кожен раз, коли з
часу останнього її виконання, пройшло кількість хвилин не менше, ніж вказане
в полі Періодичність запуску в хвилинах;
 За вимогою - завдання не буде виконуватися при штатному запуску
планувальника на виконання. Завдання буде виконувати тільки в режимі F2
Виконати завдання «На вимогу»;
 Постійний запуск - завдання, яке буде постійно запущеним. Таке завдання
працює як сервіс: весь час виконується, аналізує наявність заявок і при
надходженні заявки відразу її виконує.
Для завдань з постійним запуском можна вказати інтервал очікування при виконанні
завдання. За замовчуванням він складає 5 секунд. Його можна змінити за допомогою
налаштування Інтервал в мілісекундах.
За замовчуванням завдання з постійним запуском перезапускається раз на годину.
Інтервал перезапуску можна змінити за допомогою налаштування параметру
Інтервал перезапуску.
Термін дії завдання:
 Початок - дата і час початку дії завдання;
 Закінчення - дата і час закінчення дії завдання.
Сортування - визначає порядок виконання завдань, якщо у них співпадає розклад.
У процесі виконання завдання планувальника, може виникнути виняткова ситуація,
яка призведе до збою і в результаті завдання не буде виконано вчасно. Розрізняють такі
поняття як відновлюваний збій і невідновлюваний збій.
Відновлюваний збій - може виникнути, наприклад, в процесі передачі даних через
e- mail або вивантаженням файлів в каталог через збої мережі або недоступності поштового
сервера. Через деякий час неполадки будуть усунені і після цього необхідно, щоб спроба
виконати завдання розпочалась автоматично.
Невідновлюваний збій - програмний збій, після якого завдання не може бути
виконане без втручання людини.
Після виконання завдання можна визначити, чи відбувся при його виконанні збій і який
саме збій. Для цього аналізується код повернення завдання.
Для завдань з типом VFP код повернення числовий:
 0 - завдання виконане успішно (за замовчуванням);
 -1 - в процесі виконання завдання стався відновити події збій;
 -2 - стався невідновні збій.
У вкладці Виконання (Мал. 66) задаються параметри виконання нового завдання:
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Мал. 66
Виконувати прострочене завдання. Для розуміння призначення даної ознаки
розглянемо приклад. Припустимо, що планувальник завдань був запущений в 15-00, а на
сьогодні є невиконане завдання, яке повинно виконуватися в 11-00, тобто прострочене
завдання. Таке завдання буде виконано, тільки якщо для нього встановлена ознака
Виконувати прострочене завдання.
Паралельне виконання завдань – цей параметр визначає режим виконання
завдання. За замовчуванням всі завдання виконуються в окремому паралельному процесі.
Можна додатково встановити наступні параметри:
Паралельне виконання:


Параметри підключення - використовується для зазначення параметрів
запуску клієнта для виконання завдання. Можна вказати сервер додатків,
користувача і інші параметри запуску. Приклад заповнення поля: / srv = AS:
8222 / S / E. Якщо поле не заповнено - сервер для паралельного виконання
вибирається автоматично.
 Виконання в групі - завдання буде виконуватися паралельно в групі пов'язаних
послідовних завдань. При запуску таких завдань формується окремий
паралельний процес, в якому виконуються всі завдання пов'язані з поточними
завданнями в групі. Завдання в групі виконуються послідовно. За допомогою
цього режиму можна організувати паралельну обробку великих завдань, для
яких важлива послідовність виконання.
Генерувати подію системи - ознака необхідності генерації події про виконання
завдання. За замовчуванням для журналювання використовується системна подія
Довідника подій системи з кодом 54 модуля ADM.
Є додатковим примірником завдання - зберігається посилання на оригінальне
завдання. Використовується тоді, коли необхідно мати кілька завдань для обробки деякої
однакової бізнес-логіки. У такому випадку створюється одна задача з унікальною бізнеслогікою, інші завдання створюються за умови посилання на оригінальну задачу. При
виконанні завдань буде виконуватися бізнес-логіка з оригінального завдання.
Вкладка Опис призначена для довільного опису завдань (Мал. 67).
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Мал. 67

⬤

ЗАПУСК ПЛАНУВАЛЬНИКА ЗАВДАНЬ
Запуск планувальника завдань на виконання можливий у двох варіантах:

⊚

Ручний запуск

Для завдання в ручному режимі потрібно зайти в функцію Планувальник завдань і
виконати режим Виконати завдання (F2). Режим використовується в цілях налагодження
або у випадках, якщо автоматичний режим роботи неможливий з яких-небудь причин.

⊚

Автоматичний запуск
Основний режим роботи планувальника завдань. Для ввімкнення даного режиму

необхідно виконати додаткове налаштування

⬤

ЖУРНАЛ ПЛАНУВАЛЬНИКА ЗАВДАНЬ

Доступ до журналу планувальнику завдань виконується з пункту меню Журнал
планувальника завдань, який розташований в розділі Планувальник завдань модуля
Адміністрування (Мал. 68).

Мал. 68
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В журналі планувальника завдань відображаються всі завдання, які були виконані за
певний період (Мал. 69). По кожному завданню планувальника в програмному продукті
ведеться історія його запусків. За замовчуванням відображається історія виконання
завдання за останні 3 дні. Для зміни періоду необхідно скористатися кнопкою Період.

Мал. 69
При кожному виконанні завдання відображаються наступні параметри:







дата і час початку виконання завдання;
дата і час закінчення виконання завдання;
тривалість виконання;
результат виконання (чи було завдання завершено коректно);
ім'я користувача програмного продукту, що запустив завдання на виконання;
параметри клієнтської робочої станції і сервера додатків, з яких завдання було
запущено.
Також в журналі реєструються всі виняткові ситуації, в тому числі і програмні збої, що
виникли в процесі функціонування програмного продукту. При виникненні програмного збою
на екрані з’являється повідомлення, в якому міститься інформація, необхідна для аналізу
та усунення збою. Ця інформація зберігається в базі даних в структурованому вигляді.
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РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ
Резервне копіювання - це створення копії компонентів програмного продукту з
можливістю їх подальшого відновлення. В цій главі розглянуто функціонал механізму
створення резервних копій, а також описані процес створення резервних копій і процес
відновлення програмного продукту MASTER з резервної копії.

⬤

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Резервне копіювання необхідне при пошкодженні робочого комп’ютера, де
встановлено програмний продукт, при перенесенні програмного продукту з одного
комп’ютера на інший, при передачі програмного продукту партнеру для подальших
налаштувань та конфігурувань.
В програмних продуктах MASTER реалізовано створення циклічних резервних копій створення нових копій відбувається послідовно для кожного типу циклу і після його
закінчення процес створення копій повторюється з початку. Тобто, при створенні щоденної
циклічної резервної копії строюються копії за понеділок, вівторок, …., неділю. А з початком
нового тижня, нова циклічна копія, яка створюється в понеділок, замінює попередню, яка
була створена в попередній понеділок.
Файл копії містить спеціальний числовий код - порядковий номер в циклі. Якщо цикл
не завершений, то для нової копії, цей номер збільшується на одиницю. При завершенні
циклу, наприклад, для щоденного останній номер буде дорівнює 7, відбувається скидання
порядкового номера копії в циклі до одиниці і процес створення копій повторюється.
Є 5 типів циклів, кожен з яких прив'язаний до певного проміжку часу:
 щоденний (7 послідовних копій);
 щотижневий (5 копій);
 щомісячний (12 копій);
 квартальний (4 копії);
 щорічний (1 копія).
При створенні нової копії в циклі відбувається аналіз наявності файлу копії з таким же
порядковим номером (створеного при виконанні попереднього циклу) в заданому каталозі.
Якщо файл з таким порядковим номером, є, то він перезаписується новим. Також файл
буде перезаписаний якщо копія робиться повторно в рамках циклу (наприклад, в той же
день).
В програмних продуктах MASTER реалізовано два типи створення автоматичних
резервних копій:
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Повна резервна копія - резервна копія, яка містить всі дані заданої бази
даних, наборів файлів або файлових груп для забезпечення можливості
подальшого відновлення цих даних.
 Диференціальна резервна копія - резервна копія даних, яка побудована на
останній повній резервній копії бази даних, що містить тільки дані, змінені в
порівнянні з базовою (повної) копією. Тобто один раз робиться повна копія, а
потім, в певний проміжок часу, копіюються лише дані. Диференціальна копія
завдяки своїй специфіці містить менший обсяг даних і відповідно виконується
швидше повної резервної копії.
Час, який витрачається на створення резервної копії залежить від розміру комплекту
і потужності комп'ютера. Через те, що є багато дрібних файлів, створення копії файлової
частини займає тривалий час.

⬤

ІНСТРУМЕНТИ, ЯКІ ЗАДІЯНІ В СТВОРЕННІ РЕЗЕРВНОЇ
КОПІЇ

У створенні циклічної резервної копії задіяно кілька базових (стандартних) механізмів
програмних продуктів MASTER, а саме:






Функції резервного копіювання. За допомогою цих функцій виконується
налаштування резервного копіювання та виконується сам процес створення
резервної копії.
Планувальник завдань. Після налаштування параметрів резервного
копіювання за розкладом завдань створюється завдання, за допомогою
якого відбувається запуск функції резервного копіювання.
Журнал подій. Автоматичний моніторинг і контроль виконання резервного
копіювання виконується за допомогою журналу подій програмного продукту.
Протокол процесу створення копії зберігається в журналі і при відповідному
налаштуванні події може автоматично надсилатися на e-mail адміністратора.

⬤

НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РЕЗЕРВНОГО
КОПІЮВАННЯ

Для налаштувати параметри для створення автоматичного копії комплекту необхідно
викликати функцію Налаштування автоматичної копії комплекту з розділу Резервне
копіювання модуля Адміністрування (Мал. 70).
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Мал. 70
При першому запуску функції з’явиться вікно налаштування для виклику функцій (Мал.
71).

Мал. 71
Після підтвердження функція буде доступна для налаштування (Мал. 72).

Мал. 72
Налаштування резервного копіювання виконується в глобальному параметрі
CFGBCKUPDB (Мал. 73). Для налаштування цього параметра можна скористатися одним
із способів:




за допомогою функції Параметри з модулю Адміністрування. У вікні, що
відкрилось, вибрати глобальний параметр CFGBCKUPDB та призвести
необхідні налаштування;
за допомогою функції Налаштування автоматичної копії комплекту з
модулю Адміністрування.
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Мал. 73
Для того щоб задати необхідні налаштування значень параметрів резервного
копіювання необхідно скористатися кнопкою Змінити (F4), яка знаходиться в панелі
інструментів. Відкриється наступна екранна форма параметри (Мал. 74).

Мал. 74
На вкладці Основні задаються наступні параметри:









Автоматичне копіювання -Вкл./Викл. виконання копіювання;
Каталог - шлях до робочого каталогу для зберігання циклічних копій, які мали
бути на сервері (показник задається обов'язково);
Список додаткових каталогів - перелік копійованих каталогів файлової
частини програмного продукту. Перелік каталогів вказується через кому.
Незалежно від налаштування копіюються каталоги ARMW, DBF, PICTURE,
PRNT.NET, SYSDBF.
Код користувацької події - може не задаватися, за замовчуванням він
дорівнює 35;
Упакувати журнал транзакцій перед виконанням копії (рекомендується)
- опція для MS SQL. Журнал транзакцій - файл баз даних, в якому фіксуються
операції з об'єктами баз даних. Журнал транзакцій ведеться з метою
забезпечення цілісності даних: в разі втрати даних, маючи журнал
транзакцій, можна відновити дані. Для раціонального використання
дискового простору журнал транзакцій потрібно усікати - видаляти старі
записи. Найбільш вдалий час для цього - відразу перед виконанням
резервної копії.
Створювати годинні копії журналу транзакцій - опція для MS SQL Server.
Наявність таких копій дозволяє відновити стан баз даних на будь-який
момент часу. Якщо ця опція включена, то в каталозі зберігання копій також
будуть зберігатися копії журналу транзакцій і скрипт відновлення баз даних.
Імена копій журналу транзакцій формуються наступним чином: до імені
файлу денної копії додається слово "LOG" та час виконання копії журналу
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транзакцій.
Скрипт
відновлення
знаходиться
в
файлі
RestoreCommandГГГГММДД.sql.
 Докладний протокол резервного копіювання - опція для отримання
покрокового протоколу автоматичного виконання резервного копіювання.
При включеній опції завдання резервного копіювання буде генерувати
протоколи про початок і закінчення кожного блоку виконання завдання.
На вкладці Параметри циклічності (Мал. 75) можна налаштувати довжину циклу кількість копій, яка буде зберігатися, або взагалі відмовитися від будь-якого виду циклічного
копіювання, знявши потрібну ознаку.

Мал. 75
В програмному продукті існує можливість налаштування типу резервного копіювання
– Виконувати повну копію або Виконувати диференціальну копію.
Важливим моментом є правило нумерації копій.
При циклічності за умовчанням (денна копія - 7, тижнева - кількість тижнів у місяці,
місячна - 12, квартальна - 4), тобто при незаповненому полі «кількість копій в циклі» номери
копій прив'язані до календаря, тобто номер копії визначається датою.
Наприклад:
 денна копія: понеділок - це завжди D_01...;
 тижнева копія: перший тиждень місяця - це завжди W_01 ...;
 місячна копія: листопад - це завжди M_11 ...;
 квартальна копія: 3-й календарний квартал - це завжди K_03 _... .
Для зменшення розміру копій можна, наприклад, в щоденній копії в полі Кількість
копій в циклі встановити 2. Це буде означати, що копія, зроблена в понеділок буде з
номером 1, копія, зроблена у вівторок – з номером 2, зроблена в середу копія знову буде з
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номером 1 і замінить копію понеділка, зроблена копія в четвер буде з номером 2 та замінить
копію, зроблену у вівторок. Аналогічну процедуру можна зробити і по відношенню до копій,
які робляться кожний тиждень, місяць, квартал тощо.
При довільній циклічності (не за замовчуванням) прив'язка до календаря відсутня.
Приклад: встановлено для квартальної копії циклічність = 3:





1-й календарний квартал 2015 - K_01 _...;
2-й календарний квартал 2015 - K_02 _...;
3-й календарний квартал 2015 - K_0 3 _... ;
4-й календарний квартал 2015 - K_01 _... (при цьому копія за 1-й календарний
квартал 2015 буде видалена).
При виконанні диференціальної копії до імені файлу BackUp-a дописується закінчення
«_DIFF». Приклад ім'я денної диференціальної копії - D_04_20150924_DIFF.bcp.
Критичним моментом є перехід з довільної циклічності на циклічність за
замовчуванням, тому що з'являється невідповідність номерів копій. Тому при такому
переході потрібно вручну правильно перейменувати існуючі файли копій.
На вкладці Параметри архівації можна задати параметри створення архіву (Мал.
767).

Мал. 76
Значення параметру Рядок архівування містить параметризований рядок
архівування.
Якщо значення цього поля порожнє, то використовується вбудований архіватор (який
не рекомендується використовувати для циклічної резервної копії).
Параметри заміни:



узагальнені параметри % DEST%% та SOURCE% означають, відповідно ім'я
одержуваного архіву і ім'я джерела, загорнуті в лапки;
узагальнені параметри {SOURCE}, {DEST} означають, ім'я одержуваного
архіву і ім'я джерела, що не загорнуті в лапки. Шлях до файлів вказується в
лапках. Узагальнені параметри такого формату використовуються для
вказівки додаткових параметрів архівування. Наприклад, для архіватора 7z
можна задати такий рядок "C: \ Program Files \ 7-Zip \ 7z.exe" a -r -mx = 1%
DEST% "{SOURCE} \ *", де \ * - є додатковими параметрами.
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⬤

КОРИГУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВНОЇ
КОПІЇ

Для того щоб виконати коригування щодо створення резервної копії необхідно
скористатися Планувальником завдань (викликається з функції Планувальник завдань
модуля Адміністрування). У вікні, яке відкрилось, вибирається завдання Циклічна копія
(Мал. 77).

Мал. 77
У нижній частині екранної форми є вкладки Журнал реєстрації програмних збоїв і
Журнал подій системи.
На вкладці Журнал реєстрації програмних збоїв можна подивитися причину збою.
За замовчуванням програмний продукт MASTER пробує 3 рази виконати завдання в разі
збою.
За замовчуванням генерується подя Виконання резервного копіювання і ця подія
відображається в нижньому правому куті екрана на вкладці Журнал подій системи.
Зміни налаштування вносяться за допомогою кнопки Змінити (F4), яка знаходиться в
панелі інструментів.
У вкладці Параметри можна змінити назву завдання.
У вкладці Розклад задається розклад створення циклічної копії (Мал. 78).

Мал. 78
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ВІДПРАВКА ПОВІДОМЛЕНЬ ПО E-MAIL

При виконанні операцій створення циклічних копій, відбувається протоколювання всіх
етапів копіювання з відсиланням електронного повідомлення-протоколу на вказану e-mail
адресу.
Спочатку необхідно перевірити налаштування групового параметра EVNLOS, який
можна викликати у вкладці Групові параметри. Для цього запускається функція
Параметри модуля Адміністрування. При натисканні кнопки Змінити (F4), яка
знаходиться на панелі інструментів, відкриється форма. В поле Режим виклику необхідно
встановити значення Коригування (Мал. 79).

Мал. 79
Далі необхідно запустити функцію Інтерфейси з розділу Конструктори модуля
Адміністрування. У вікні, яке відкрилося, знайти інтерфейс з кодом EVN (Події
програмного продукту) (Мал. 80) і запустити його за допомогою кнопки Запуск (Ctrl +
Enter).

Мал. 80
Відкриється довідник подій програмному продукту (Мал. 81). Необхідно знайти подію
Виконання резервного копіювання.

Мал. 81
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За допомогою кнопки Змінити (F4), що знаходиться на панелі інструментів,
відкриється форма на корегування. У вкладці Користувальницькі параметри вказуються
необхідні налаштування (Мал. 82).

Мал. 82
Електронна адреса адміністратора налаштовується в глобальному параметрі
GLAdmEMail (Мал. 83), який можна викликати за допомогою функції Параметри модуля
Адміністрування.
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Мал. 83
Звертаємо увагу, що відправка електронних листів буде працювати тільки в тому
випадку, якщо для облікового запису, від якої працює планувальник, налаштований
поштовий клієнт. Обліковий запис за замовчуванням, від якого виконуються всі завдання
має ідентифікатор ITROBOT.
Для налаштування поштового клієнта потрібно:
1. Запустити функцію Користувачі і групи з модулю Адміністрування.
2. Знайти користувача з ідентифікатором ITROBOT.
3. Перейти на вкладку Параметри користувача.
4. Знайти параметр з ідентифікатором UserEmail.
5. Відкрити параметр на коригування кнопкою Змінити (F4).
6. Змінити параметри наявної поштової скриньки (поштова скринька повинна існувати
- її необхідно створити заздалегідь).
В полі Параметри автентифікації, а саме в полі Зберігання, потрібно вказати База
даних.

⬤

СТВОРЕННЯ КОПІЇ КОМПЛЕКТУ

За допомогою пункту меню Створити копію комплекту модуля Адміністрування
можна створити повну копію програмного продукту MASTER в будь-який момент часу.
Для того щоб створити резервну копію необхідно вибрати пункт меню Створити
копію комплекту з розділу Резервне копіювання модуля Адміністрування (Мал. 84).
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Мал. 84
При першому запуску потрібно виконати необхідні налаштування (Мал. 85).

Мал. 85
Після підтвердження буде запропоновано ввести шлях до каталогу, в якому буде
створено копію комплекту встановленого програмного продукту (Мал. 86).

Мал. 86

Для створення резервної копії рекомендується вказувати папку,
яка знаходиться поза каталогу C:\Program Files\Master\BUH, в якому
встановлено програмний продукт MASTER.
В результаті виконання резервної копії будуть створені файли, які позначаються як
файли-архіви для денної копії. В резервну копію зберігаються всі компоненти програмного
продукту - бази даних, файлова частина, сервер додатків, Web-частина тощо. Під час
створення резервної копії на екрані з’являється індикатор перебігу створення резервних
копій (Мал. 87).
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Мал. 87
Відповідні повідомлення (Мал. 88), які з’являться на екрані проінформують про
створення резервної копії відповідного компоненту.

Мал. 88
Після закінчення створення резервної копії в рядку статусу з’явиться відповідне
повідомлення (Мал. 89).

Мал. 89
В папці, яка була організована для файлів резервної копії, будуть знаходитися
наступні файли-архіви (Мал. 90):
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Мал. 90
D_05_20180413 - резервна копія основної бази даних, де
D - ознака, що це денна копія;к
_05_ - ознака дня тижня, коли була зроблена копія (тобто 05 - п’ятниця);
_20180413 – ознака дати створення резервної копії в форматі YYYYMMDD;
D_05_20180413sysdb.zip - резервна копія системної бази даних;
D_05_20180413file.zip - резервна копія файлів серверної частини;
D_05_20180413SERVER.zip - резервне копіювання файлів сервера додатків;
D_05_20180413CLIENT.zip – резервне копіювання файлів клієнтської частини
(Windows-клієнт);
D_05_20180413WEB.zip - резервне копіювання файлів Web-частини.
Загальний розмір файлів резервної копії може становить кілька гігабайт і залежить від
обсягу даних, які містяться в програмному продукті.

⬤

ПОВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ З РЕЗЕРВНОЇ КОПІЇ

Для повного відновлення програмного продукту потрібні всі файли резервної копії, які
створює програмний продукт MASTER. Для того, що відновити програмний продукт
MASTER з резервної копії необхідно використати дистрибутив програмного продукту.
Рекомендується повторно завантажити дистрибутив з особистого кабінету користувача.
Детальніше про завантаження дистрибутивів програмного продукту MASTER читайте в
главі «Встановлення програмних продуктів».

Для відновлення програмних продуктів MASTER з
резервної копії необхідно, щоб на жорсткому диску
комп’ютера, де встановлюється програмний продукт було
вільне місце в необхідному розмірі. Вимоги до вільного місця
на диску робочого комп’ютера описані в главі «Встановлення
програмних продуктів».
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При запуску завантаженого дистрибутиву програмного продукту MASTER
розпочнеться процес видобування файлів до тимчасової папки. По закінченню процесу
видобування з’явиться вікно з параметрами налаштувань відновлення. Для відновлення
програмного продукту з резервної копії у вкладці Додаткові параметри треба вказати
екземпляр програмного продукту, порт, активувати Режим відновлення з резервної копії,
а також вказати шлях до каталогу, де розміщенні файли резервної копії (Мал. 91).

Мал. 91
Після натискання кнопки Далі розпочинається процес відновлення програмного
продукту, аналогічний процесу встановлення програмного продукту, описаному в главі
Встановлення програмного продукту.
По закінченню відновлення програмного продукту на екрані з’явиться вікно з
відповідною інформацією. (Мал. 92).
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Мал. 92
Щоб розпочати роботу з програмним продуктом після відновлення з резервної копії
його потрібно активувати. Для цього використовується новий ключ активації, який можна
отримати в особистому кабінеті користувача. Після активації нового ключа попередній ключ
буде деактивовано. Детальніше про процес отримання нового ключа активації читайте в
главі «Встановлення програмних продуктів». Після активації відновленого програмного
продукту з ним можна працювати.

⬤

ВІДНОВЛЕННЯ ДАНИХ

Для відновлення тільки даних використовується диференціальна резервна копія. Для того,
щоб відновити дані необхідне ручне коригування процесу відновлення.

⬤

ПЕРЕНЕСЕННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ MASTER НА
ІНШИЙ СЕРВЕР

Для того, щоб перенести програмний продукт з одного сервера на інший необхідно
виконати наступні кроки:
Крок 1. Зробити з робочої версії програмного продукту резервну копію
Крок 2. Завантажити з особистого кабінету користувача програмних продуктів
MASTER дистрибутиви того програмного продукту, який був попередньо встановлений і
який необхідно перенести на інший сервер.
Крок 3. На новому сервері встановити з завантажених дистрибутивів програмний
продукт MASTER.
Крок 4. З резервної копії відновити дані з програмного продукту, який був
встановлений на початковому сервері.
Крок 5. Активація програмного продукту, який встановлено на новому сервері. Якщо
використовується попередньо отримана ліцензія і яка використовувалась на початковому
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сервері, то при активації на новому сервері на початковому сервері ця ліцензія працювати
не буде. Для того щоб програмний продукт працював на початковому і на новому сервері
необхідно отримати додаткову ліцензію, яка активується на новому сервері.
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ДЕІНСТАЛЯЦІЯ
ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ MASTER
В даній главі описано порядок деінсталяції програмних продуктів MASTER,
серверів додатків та баз даних з комп’ютерів, які працюють під керуванням операційних
систем Windows 7 та Windows 10.

⬤

ДЕІНСТАЛЯЦІЯ В WINDOWS 7- ПОДІБНИХ СИСТЕМАХ
Для видалення програмних продуктів MASTER в Windows 7 слід виконати наступні
кроки:
1. Натиснути кнопку Пуск.
2. Далі вибрати пункт меню Панель управління.
3. В панелі вибрати пункт Програми та компоненти.
4. В списку вибрати програмний продукт «Master Бухгалтерія (BUH)» (Мал. 93).

Мал. 93
5. Виконати на програмному продукту клік мишки та вибрати команду Видалити.
6. Дочекатися появи вікна, приклад якого зображений на Мал. 94 та натиснути
кнопку Далі.
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Мал. 94
7. Виконання операції видалення програмного продукту відбувається поетапно.
Завершений етап в списку позначається статусом ОК справа від назви (Мал.
95).

Мал. 95
8. Завершальний вид вікна видалення показано на Мал. 96. Натискання кнопки
Завершити закриває це вікно.
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Мал. 96
На цьому процес деінсталяції програмного продукту MASTER завершується.
Деінсталяція клієнтської частини виконується аналогічно.

⬤

ДЕІНСТАЛЯЦІЯ В WINDOWS 10- ПОДІБНИХ СИСТЕМАХ
Для операційної системи Windows 10 (і подібних) пошук програмного продукту для
видалення можна виконати іншим чином:
1.
2.
3.
4.
5.

В лівому нижньому кутку екрану вибрати кнопку Пуск.
В списку встановлених програм потрібно знайти папку Master та відкрити її.
Вибрати програмний продукт MASTER, виконати на ній правий клік мишки.
В результаті відкриється вікно, фрагмент якого показано на Мал. 5.
Вибрати пункт меню Видалити (Мал. 97).
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Мал. 97
6. Дочекатися появи вікна, приклад якого зображений на Ошибка! Источник
ссылки не найден., та натиснути кнопку Далі.
7. Виконання операції видалення програмного продукту MASTER відбувається
поетапно. Завершений етап в списку позначається статусом ОК справа від
назви етапу.
На цьому процес деінсталяції програмного продукту завершується.
Завершальний вид вікна видалення показано на Мал. 96. Натискання кнопки
Завершити закриває це вікно.
На цьому процес деінсталяції програмного продукту MASTER завершується.

⬤

ДЕІНСТАЛЯЦІЯ SQL-СЕРВЕРУ

При встановленні програмного продукту MASTER за замовчуванням автоматично
встановлюється Microsoft SQL Server Express. При необхідності цей сервер можна
деінсталювати. Процес деінсталяції Microsoft SQL Server описаний за посиланням:
HTTPS://DOCS.MICROSOFT.COM/RU-RU/SQL/SQL-SERVER/INSTALL/UNINSTALL-SQL-SERVER.
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УПРАВЛІННЯ КОРИСТУВАЧАМИ
Управління користувачами є важливою частиною безпеки програмного продукту.
Кожен користувач програмного продукту MASTER, в залежності від виконуваних
обов'язків, відноситься до однієї або декількох груп користувачів, кожна з яких має
певний набір прав доступу. Крім того, що при реєстрації в програмному продукті
користувач отримує особисті реєстраційні дані (логін і пароль), він також входить до
складу однієї або декількох груп. У цьому розділі розглянуто питання, пов'язані з
додаванням нових користувачів, створенням груп, делегуванням прав від одного
користувача іншому тощо.

⬤

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

За допомогою функціоналу управління користувачами можна призначити доступ
конкретного користувача до тих чи інших даних. Управління користувачами здійснюється на
рівні груп користувачів. Належність користувача до тієї чи іншої групи визначає його права
доступу до документів, папок і інших ресурсів програмного продукту.
В програмних продуктах MASTER підтримується довідник користувачів, яким
дозволена робота з програмним продуктом. Для виклику перегляду і коригування
інформації про облікові записи використовується пункт меню Користувачі та групи, який
розташований у розділі Користувачі модуля Адміністрування (Мал. 98). Тільки
користувачі з правами Адміністратор мають можливість коригувати даний довідник.

Мал. 98
У функції Користувачі та групи відображається перелік усіх користувачів, які описані
в програмному продукті (Мал. 99), а також перелік груп, які є в програмному продукті.
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Мал. 99
Доступні наступні режими: пошук з використанням фільтрів, додавання, коригування,
видалення облікового запису. Для перегляду значень параметрів конкретного користувача
необхідно вибрати користувача і перейти на вкладку Параметри користувача. Для
перегляду значень параметрів по декільком користувачам необхідно включити множинний
вибір, вибрати користувачів (зазначити галочками) і вибрати режим Значення параметрів
(F10).
Є можливість завдання довільного текстового повідомлення, яке буде видано
користувачу після реєстрації в програмному продукті. Для цього використовується режим
Повідомлення (Ctrl+F4). Повідомлення може бути постійним, тобто буде видаватися
кожного разу при вході користувача в програмний продукт, або одноразовим, тобто буде
видано тільки один раз. Текст повідомлення можна розмножити для всіх користувачів
заданого підрозділу.
Додавання користувача в програмний продукт MASTER можливо двома варіантами:
«з нуля» і за зразком.

⬤

ДОДАВАННЯ КОРИСТУВАЧА

⊚

Додавання користувача «з нуля»

Для того щоб додати нового користувача необхідно зайти в функцію Користувачі та
групи модулю Адміністрування та вибрати кнопку Додати (F7).
У формі, що з’явилася на екрані у вкладці Параметри необхідно вказати наступні
параметри (Мал. 100):
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Мал. 100










Логін - унікальне ім'я користувача, задається латинськими літерами.
Використовується для входу в програмний продукт;
Пароль - пароль для підтвердження повноважень;
Підтвердження - підтвердження пароля;
Зобов'язати змінити пароль при наступному вході - установка ознаки
дозволяє адміністратору примусити користувача до зміни пароля. Така
можливість може використовуватися при створенні нового користувача. При
першому вході користувач буде зобов'язаний змінити пароль;
Ідентифікатор - унікальний код користувача. Використовується для
електронного підпису коригувань, що проводяться користувачем;
Доступ
–
Адміністратор/Користувач/Доступ
заборонений.
Більшість
користувачів має статус Користувач. Для того щоб здійснювати адміністративні
роботи, налаштування програмного продукту і т. п., необхідно мати статус
Адміністратор. Якщо користувач тимчасово не працює з програмним
продуктом (або звільнений), то для блокування його облікового запису
використовується статус Доступ заборонений;
Статус - статус користувача, приймає значення Діє/Скасовано. Якщо
користувач скасований, то працювати в програмному продукті він не може.
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Також вказуються ПІБ, дата народження, підрозділ, телефон, email. Номер
мобільного телефону вказується в випадку, коли планується використання двофакторної
ідентифікації. При вході в програмний продукт MASTER на мобільний телефон буде
надходити SMS-пароль.
SQL-профіль, SQL ім’я, SQL пароль та його підтвердження - інформація по
доступу до SQL формується автоматично.
У вкладці Додатково вказуються період дозволеної роботи для користувача,
визначається чи є користувач зовнішнім, при необхідності створюється Службовий
обліковий запис (Мал. 101). Цей запис потрібен для виклику різних невізуальних режимів
(наприклад, робота), які запускаються з планувальника задач. Також можна створити
Користувача-зразок, по якому, в подальшому, можна буде додати нових користувачів.

Мал. 101
У вкладці Аутентифікація (Мал. 5) вказуються Ідентифікатор користувача для
Windows –автентифікації з описом, а також Сертифікат електронного цифрового
підпису.
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Мал. 102
Зберегти дані можна за допомогою кнопки Додати (F7). При необхідності за
допомогою кнопки Змінити (F4).
Для кожного користувача існує набір параметрів. Перегляд та коригування значень
параметрів користувачів виконується в режимі Значення пара метрів (F10). Можна вказати
тільки параметри, що цікавлять в даний момент.
Зміна значення параметра користувача починає діяти для користувача, який виконав
зміну відразу після виходу з функції Користувачі та групи, а для всіх інших - з моменту
подальшої реєстрації користувача в програмному продукті.

⊚

Додавання користувача за зразком

При такому варіанту додавання користувача використовується кнопка За зразком
(Ctrl+F7). В цьому випадку при додаванні нового користувача копіюються значення всіх
необхідних параметрів за зразком обраного користувача (Мал. 103). Рекомендується
попередньо створити Користувача-зразок, в якому вказуються передналаштовані
параметри для всіх користувачів, а згодом додавати користувачів за цим зразком.
Якщо користувач додається за зразком, то новий користувач автоматично додається
в ті ж самі групи, які були у користувача-зразка.
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Мал. 103
В програмному продукті підтримується довідник груп користувачів і довідник складу
груп користувачів. Тільки користувачі з правами Адміністратор мають можливість
коригувати дані довідники.

⬤

ГРУПИ КОРИСТУВАЧІВ

Групи – це ролі, в залежності від ролей налаштовується доступ до різних функцій
програмного продукту. Призначення групи - це налаштування прав доступу для всіх
користувачів, які виконують певну роль. Перелік груп відображається з показниками: код
групи, найменування, e-mail, примітка, унікальний номер.
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Мал. 104
Склад груп коригується на вкладках Включено в групи (Мал. 104) або Включені
користувачі (Мал. 105). При налаштуванні необхідно вказати відповідність ідентифікатора
користувача коду групи, в яку користувача необхідно включити.

Мал. 105
Користувач повинен входити хоча б в одну групу. Інакше доступ в програмний продукт
йому буде заборонений. Користувач може входити в кілька груп і одна з цих груп буде
основна. Якщо під час налаштування користувача не вибрано, яка група основна, то при
вході в програмний продукт MASTER користувач буде потрапляти в першу групу, яка є в
довіднику груп.
Для додавання користувача в групу необхідно скористатися вкладками Включено в
групи або Включені користувачі. На панелі інструментів з’являться кнопки Налаштувати
членство в групах (вказується, в які групи входить конкретний користувач) та
Налаштувати склад групи (вказується, хто з користувачів входить до конкретної групи)
(Мал. 106).

Мал. 106
При виборі користувача з вкладки Включено в групи та натисканні кнопки
Налаштувати членство в групах відкриється форма Членство в групах користувача (Мал.
107).
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Мал. 107
У колонці Включений відзначені облікові записи, що входять в поточну групу.
За допомогою кнопки Налаштувати склад групи, яка знаходиться на панелі
інструментів, робиться додавання (чи скасування) тих користувачів, які повинні належати
до цієї групи (Мал. 108).

Мал. 108
Для того щоб додати користувача в групу необхідно перейти в вкладку Включено в
групи і натиснути на кнопку Додати (F7), яка знаходиться в панелі інструментів. З меню,
що випадає, вибираються:


група;

95

Управління користувачами




Адміністрування програмних продуктів MASTER

користувач, який буде до неї належати (Мал. 109);
ознака - основна група користувача чи ні;
період членства в групі.

Мал. 109

Для зручного налаштування складу груп рекомендуємо за допомогою кнопки F2
скористатися відповідними режимами: Налаштувати членство в групах для ... і
Налаштувати склад групи.
Для кожної групи користувачів існує набір додаткових параметрів (групові параметри).
Перегляд і коригування значень групових параметрів виконується на вкладці Параметри
групи. Для перегляду значень параметрів за кількома групами необхідно включити
множинний вибір, вибрати групи (зазначити галочками) і викликати режим Значення
параметрів (F10).
Зміна значення групового параметра починає діяти для користувача, який виконав
зміну відразу після виходу з функції, а для всіх інших – з моменту подальшої реєстрації
користувача в програмному продукту.
Один з групових параметрів є дуже важливим і визначає перелік модулів програмного
продукту, з якими дозволена робота користувачам даної групи.
StrUserARM – перелік доступних модулів програмного продукту. Для кожної групи
необхідно визначити перелік модулів, з якими користувачам групи дозволено працювати.
Для перегляду загального списку модулів використовуйте клавішу F10 - Вибір. Якщо не
вказано ні один модуль, то робота з програмним продуктом заборонена. Виняток
становлять користувачі з правами Адміністратор - для таких користувачів робота в
програмному продукті дозволена. Це необхідно, щоб у адміністратора була можливість
налаштувати для себе цей параметр.
Для створення нової групи також є два варіанти: «з нуля» і за зразком.
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Створення групи «з нуля»

Для того щоб створення групи «з нуля» використовується пункт меню Користувачі та
групи, який розташований у розділі Користувачі модулю Адміністрування (Мал. 98). У
відкритій формі необхідно натиснути на вкладку Групи, що знаходиться в нижній половині
екрану, а потім на кнопку Додати (F7), яка знаходиться в панелі інструментів.
Відкриється форма, в якій вказуються група (латинськими літерами), назва групи, email, при необхідності додається Примітка. (Мал. 110). Зберегти дані можна за допомогою
кнопки Додати.

Мал. 110
З’являється запит на додавання параметрів за зразком з запропонованих груп (Мал.
111). Вибираємо потрібну групу і тоді налаштування параметрів групи будуть такі ж, як і у
групи за зразком, з якої вони були створені.

Мал. 111
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Параметри доступу налаштовуються для груп. Для цього треба знаходитися на даній
групі, перейти на вкладку Параметри групи, вибрати параметр Перелік доступних модулів
головного меню. Якщо відкрити його на коригування, то можна налаштувати доступ до
модулів програмного продукту (Мал. 112). Обираються модулі, які доступні для даної групи.

Мал. 112

⊚

Створення групи за зразком

Для того щоб створення групи «за зразком» використовується пункт меню
Користувачі та групи, який розташований у розділі Користувачі модуля Адміністрування
(Мал. 98). У відкритій формі необхідно натиснути на вкладку Групи, що знаходиться в
нижній половині екрану, а потім на кнопку За зразком (Ctrl+F7) (Мал. 113).
В цьому випадку нова група матиме всі налаштування та значення, які були у групі, за
зразком якої вона створюється. Зберегти дані можна за допомогою кнопки Додати.

Мал. 113
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ДЕЛЕГУВАННЯ ПРАВ

Делегування прав застосовується у випадку, коли користувач у разі відсутності
передає свої права іншому користувачеві (заступникові). Заходячи в програмний продукт
MASTER під логіном та паролем основного користувача, делегований користувач
використовує всі права відсутнього користувача, тобто отримує доступ до пунктів меню,
параметрів програмного продукту, доступу до SQL тощо. Делегування може видаватися на
заданий період.
Делегується все, крім відправки і прийому пошти та використання електронноцифрового підпису, оскільки при додаванні даних в довідник в полях цифрового підпису
фіксується ПІБ реального користувача. У журналах всіх коригувань фіксується реальний
користувач, чиї права він використовував.
Процедура делегування передбачає два варіанта повне делегування та часткове.

⊚

Повне делегування

Повне делегування прав можна зробити двома способами.
Перший спосіб – делегування поточним користувачем своїх прав. Це
здійснюється за допомогою пункту меню Делегувати права (Мал. 114). який викликається
з допомогою кнопки визначення поточного користувача.

Мал. 114
В формі, що з’явилась (Мал. 115), вказується на кого делегуються права поточного
користувача, при натисканні на кнопку Вибір вказується період, на який делегуються права.

Мал. 115
Другий спосіб – делегування адміністратором прав користувачів. Для
делегування прав використовується пункт меню Користувачі та групи модуля
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Адміністрування (Мал. 98). У вікні (Мал. 116), що відкрилось необхідно зайти в вкладку
Делегування прав та натиснути кнопку Додати (F7), що знаходиться в панелі інструментів.

Мал. 116

Відкриється форма (Мал. 117) в якій вказуються які права делегуються, кому вони
делегуються, період делегування, при необхідності додаються примітки.

Мал. 117

⊚

Часткове делегування

Налаштувати часткове делегування прав можуть тільки користувачі з правами
Адміністратор. Для часткового делегування необхідно скористатися пунктом меню
Користувачі та групи, який розташовано у розділі Користувачі модуля Адміністрування
(Мал. 98). В екранній формі, що з’явилася вибирається вкладка Включено в групи. При
натисканні на кнопку Додати (F7) відкриється форма (Мал. 118), де вказується, який
користувач в якій групі і на який період йому делегуються права. Користувач включається в
групу із зазначенням періоду членства.
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Мал. 118
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УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ
В програмних продуктах MASTER можна організувати кілька типів можливих
доступів: до пунктів меню, до режимів, до документів тощо. Про те, які потрібні
налаштування для організації цих доступів розглянуті в цій главі.

⬤

ДОСТУП ДО ПУНКТІВ МЕНЮ

⊚

Доступ за допомогою групових параметрів
Доступ до пунктів меню може налаштовуватися на за допомогою групових параметрів.

Щоб організувати доступ до пунктів меню необхідно перейти в вкладку Групові параметри,
яка викликається за допомогою пункту меню Параметри, який розташований у розділі
Параметри модуля Адміністрування (Мал. 119). У вікні що відкрилось показані всі групові
параметри, які є в програмному продукті.

Мал. 119
За допомогою групового параметра STRUSERARM можна налаштувати доступ до
різних модулів і розділів (Мал. 120).

Мал. 120
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Доступ за допомогою конструктора меню

Для того щоб організувати доступ до пунктів меню потрібно скористатися пунктом
меню Конструктор меню, який розташований в розділі Головне меню модуля
Адміністрування (Мал. 121).

Мал. 121
При запуску Конструктора меню відкриється вікно (Мал. 122), де можна побачити всі
модулі з розділами та функціями, які є в програмному продукті і які можна запустити з
головного меню.

Мал. 122
Для адміністратора налаштовуються свої окремі функції, для всіх інших користувачів
– свої. Наприклад, для бухгалтера налаштовуються функції, які належать до модулю
Бухгалтерія. Якщо жодна з функцій в розділі не доступна, то сам розділ також буде
недоступний.
Для кожного групового параметра є свої значення. Наприклад, для функції Виписка
банку, яку можна побачити, натиснувши в верхній частині вікна Бухгалтерія -> Банк і каса
-> Документи є параметр BSTATEMBUH. Значення даного параметру можна подивитися у
вкладці Параметри налаштувань.Значення (Мал. 123) в ніжній частині вікна.
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Мал. 123
При необхідності функцію меню можна активувати (чи відмінити) для певного
користувача чи якоїсь групи. Для цього необхідно виділити у вкладці Параметри
налаштувань. Значення потрібного користувача (чи групу) і натиснути кнопку Змінити
(F4). Відкриється форма з полем Функція доступна для виклику (Мал. 7). Якщо це поле
активоване, то функція буде доступна для користувача (чи групи). Також можна змінити
режим виклику функції – надати доступ користувачу на Коригування або Перегляд.

Мал. 124

⬤

ДОСТУП ДО РЕЖИМІВ

⊚

Доступ за допомогою Групових параметрів

Щоб організувати доступ до режимів Додати або Вилучити необхідно перейти в
вкладку Групові параметри, яка викликається за допомогою пункту меню Параметри, який
розташований у розділі Параметри модуля Адміністрування (Мал. 119).
З переліку групових довідників вибирається необхідний довідник (Мал. 125).
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Мал. 125
При натисканні кнопки Змінити (F4) відкриється форма, яка показана на Мал. 126.
Якщо в поле Режим виклику вказано Коригування, то можливі режими Додати, Додати
за зразком і Видалити. Якщо в Режимі виклику вказано Перегляд, то дані можна тільки
переглянути, відкоригувати їх не можна.

Мал. 126

⊚

Доступ за допомогою методів RRT

Організувати доступ до режимам також можна організувати за допомогою Методів
RRT. Наприклад, необхідно налаштувати режими по роботі з контрагентами для
Менеджера. Для цього потрібно скористатися пунктом меню Контрагенти з розділу
Продажі і покупки модуля Довідники (Мал. 127).

Мал. 127
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Вибираємо необхідного контрагента і, натиснувши кнопку Розрахунок (F2), в формі,
що відкрилася можна побачити режими для цього контрагента (Мал. 128). В даному випадку
доступні три режими: Пошук «подвійних» організацій по реквізитах, Визначення
відповідності контрагентів, Формування складу динамічних груп для поточної
організації.

Мал. 128
При натисканні кнопок Ctrl+F12 (Налаштування методів RRT) відкриється вікно
методів. До кожного методу можна налаштувати доступ - чи можна його викликати, чи буде
він доступний для того чи іншого користувача.
У вкладці Методи RRT вибираємо необхідний метод, який буде відноситися до
конкретного користувача – Менеджера. Переходимо в вкладку Доступ до методів RRT і
натискаємо кнопку Налаштувати доступ (Мал. 129).

Мал. 129
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У формі, яка з’явилась, вказується, що даний метод заборонений для Менеджера,
вибирається період дії доступу і натискається кнопка ОК (Мал. 130).

Мал. 130
У вкладці Доступ до методів RRT додався рядок, який інформує, що метод Пошук
«подвійних» організацій по реквізитах заборонений для Менеджера. (Мал. 131).

Мал. 131
Якщо тепер в програмний продукт MASTER зайде користувач під обліковим записом
Менеджер, то при роботі з налаштованим контрагентом з Довідника контрагентів
користувачеві буде доступно тільки два режими: Визначення відповідності контрагентів,
Формування складу динамічних груп для поточної організації (Мал. 132).

Мал. 132

107

Управління доступом

Адміністрування програмних продуктів MASTER

Таким чином, на рівні методів RRT можна налаштувати (тобто дозволити або
заборонити) доступ до тих чи інших режимів для конкретного користувача або для тієї чи
іншої групи.

⬤

ДОСТУП ДО ДОКУМЕНТІВ

Доступ до документів здійснюється під обліковим записом Адміністратор. Всі
документи налаштовуються за допомогою пункту меню Типи процесів, який розташований
у розділі Документи модуля Довідники. (Мал. 133).

Мал. 133
У вікні, яке відкрилось, можна побачити всі Типи процесів, які є в програмному
продукті. Функція Типи процесів - це шаблон опису того чи іншого документу (Мал. 134).
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Мал. 134
Натиснувши на кнопку Додати (F7) можна створити новий тип документа «з нуля»
(Мал. 135).
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Мал. 135
Натиснувши на кнопку За зразком (Ctrl+F7) можна створити новий тип документа за
зразком (Мал. 136).

110

Управління доступом

Адміністрування програмних продуктів MASTER

Мал. 136
Щоб дозволити доступ до документів необхідно в таблиці Типів процесів вибрати
необхідний тип документа і в вкладці Доступ до типу процесу натиснути на кнопку
Налаштувати доступ (Мал. 137).

Мал. 137
У вікні, яке відкрилось, вказується в розрізі яких груп і яким користувачам дозволена
чи заборонена робота з конкретним документом. (Мал. 138).
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Мал. 138
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ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ
Інформаційна база - це режим програмного продукту, призначений для виконання
спільних функцій з обслуговування інформаційної бази програмного продукту MASTER.
В інформаційній базі відображається перелік таблиць поточної бази даних сервера БД.
Для виконання цього режиму потрібно відзначити необхідні таблиці і обрати режим,
який необхідно виконати над ними.
Щоб відкрити інформаційну базу необхідно під обліковим записом Адміністратор
запустити функцію Обслуговування інформаційної бази, яка знаходиться в розділі База
модуля Адміністрування (Мал. 139).

Мал. 139
У вікні, яке відкрилось, показані всі таблиці на сервері баз даних. (Мал. 140).

Мал. 140
Інтерфейс має наступні вкладки:



Таблиці – всі таблиці, які є на сервері баз даних;
Представлення – таблиці, зміст (view) яких вибирається або отримується з
інших таблиць;
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Процедури і функції - процедури і функції, які є в базі SQL;
Системний SQL - інформація по базі даних системних налаштувань;
Зовнішні таблиці – таблиці, які знаходяться в каталозі SYSDBF мережевої
файлової частини.
Щоб знайти необхідну таблицю необхідно в полі коду (перше поле) задати код
потрібної бази (Мал. 141) або в поле з описом таблиці (друге поле) вказати опис чи
фрагмент опису таблиці (Мал. 142).

Мал. 141
За допомогою кнопки Перечитати (Shift+F4), яка знаходиться на панелі інструментів,
виконується запит до SQL-серверу і перечитується перелік існуючих таблиць. За допомогою
кнопки Перегляд (F4) можна переглянути вміст таблиць. Дозволено пряме коригування
даних. За допомогою кнопки Структура (Ctrl+F4) можна переглянути відображення
структур обраних таблиць із зазначенням найменувань полів, індексів, зв'язків та іншої
інформації.

Мал. 142
Для того щоб подивись або змінити інформацію по конкретній таблиці або по декількох
таблицях треба виділити потрібну таблицю та натиснути на кнопку Розрахунок (F2), яка
знаходиться на панелі інструментів (Мал. 143).
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Мал. 143
У вікні, яке відкрилось налаштовані наступні параметри (Мал. 143):


Розміри таблиць – розмір таблиці, обсяг даних в цій таблиці, обсяг індексів,
кількість рядків тощо (Мал. 144).

Мал. 144








Розміри файлів БД – перелік файлів із яких складається база даних, їх
імена, місце знаходження та розмір цих файлів, обсяг, який
використовується/не використовується, час очікування читання/запису тощо.
Оновити статистику – оновлення статистики оптимізації запитів для
зазначеної таблиці або індексованого подання. Наприклад, необхідно
оновити статистику після видалення яких-небудь даних з таблиці. Без
оновлення статистики програмний продукт MASTER буде звертатися до цих
віддалених даних і намагатиметься робити якісь дії.
Реорганізація таблиць - процес, при якому якась таблиця повністю
завантажується в тимчасове найменування бази даних, стара таблиця
віддаляється, а нова таблиця перейменовується в ім'я віддаленої. Зазвичай
це робиться щоб упорядкувати розміщення нової таблиці на фізичному рівні.
Крім того, запускаються сервісні дії по цій таблиці. Якщо є зниклі системні
дані, то вони будуть відновлені. Ці дані беруться з бази даних системних
налаштувань. Налаштування, які призначені для користувача, при цьому не
змінюються.
Створення відсутніх таблиць – перевірка програмним продуктом на
наявність всіх необхідних таблиць. І якщо якась таблиця відсутня, але в описі
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зазначено, що вона повинна бути, то така таблиця буде створена. Відповідно
до опису в створеній таблиці буде потрібна кількість полів, кожне поле
матиме певну структуру, будуть налаштовані індекси, зв'язок між ними тощо.
Вміст створеної таблиці користувачеві доведеться заносити по-новому або
відновлювати з backup.
Дефрагментація індексів - запуск програми дефрагментації індексів. При
інтенсивній роботі з таблицями бази даних виникає ефект фрагментації
індексів, який може привести до зниження ефективності роботи запитів
(зменшується швидкість введення/виводу даних), тому рекомендується
робити дефрагментацію індексів.
Пакування бази даних – зменшення загального розміру файлу бази даних і
звільнення невикористаного місця на диску. Повна упаковка може займати
значний час, тому рекомендується виконувати її за розкладом в моменти,
коли сервер не завантажений (наприклад, вночі).
Експорт в DBF - вивантаження будь-якої таблиці (або кількох таблиць) в
DBF-файл. При експорті вказуються каталог на клієнті, де буде створюватися
DBF-файл, формат файлу, необхідні параметри (Мал. 145).

Мал. 145




Експорт в MDF, LDF – вивантаження будь-якої таблиці (або кількох таблиць)
в базу даних MDF чи LDF.
Перегляд MDF, LDF – перегляд баз даних MDF чи LDF.
Додатково - додаткові (службові) функції адміністрування. Включає функції
щодо коригування словника даних, зміни структури таблиць, закачування
даних тощо.
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МЕХАНІЗМ ЖУРНАЛЮВАННЯ
В процесі роботи програмних продуктів MASTER багаторазово відбувається
зміна даних в таблицях, додавання і видалення рядків. Серед інших існують
таблиці, зміна одного єдиного поля в одному рядку якої спричинить за собою
зміну режиму роботи програмного продукту. Це таблиці, які налаштовуються.
Крім того, існують таблиці, які містять важливі дані, всі зміни за якими повинні
бути задокументовані для розбору спірних ситуацій в майбутньому. У зв'язку з
цим виникає потреба в збереженні історії зміни записів в таблицях і фіксації
користувача, який ці зміни вносив. Для вирішення проблеми розроблено
технологію ведення журналу коригувань, який описано в даній главі.

⬤

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Для відстеження всіх змін даних, в незалежності від їх джерела, в програмних
продуктах MASTER реалізований механізм журналювання на базі тригерів. Робота
механізму журналювання ґрунтується на службових тригерах, які зберігають інформацію
про виконані зміни даних. Ці тригери створюються для всіх таблиць бази даних, для яких
необхідно відстежувати зміни. Інформація про зміни зберігається в службових таблицях.
Для кожної таблиці, по якій виконується аудит, створюється окрема службова таблиця.
Структура службової таблиці успадковує оригінальну таблицю і додатково містить деяку
службову інформацію.
Технологія ведення журналу коригувань за допомогою тригерів заснована на
використанні 3-х таблиць:
Перелік об'єктів для журналювання - таблиця параметрів аудиту. Для кожного
об'єкта журналювання в таблиці зберігається:












ім’я таблиці журналу (опис таблиці журналу наведено нижче);
перелік операцій, які необхідні для журналювання (INSERT, DELETE, UPDATE);
умови додавання рядка в журнал на мові БД;
перелік полів, зміна яких тягне запис в журнал;
перелік полів, зміна яких не тягне запис в журнал;
перелік полів, які необхідні для журналювання;
ознака «діє/скасований».
Інформація про подію - таблиця опису подій. Події мають наступні характеристики:
тип події - додавання, видалення або коригування;
час настання події;
текст команди, що спровокувала подія;
ідентифікатор підключення до сервера бази даних;
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контекст підключення до сервера бази даних.
Таблиця журналу - службова таблиця. Зберігає інформацію про стан рядків таблиці
аудиту до і після виконання над ними операції. У таблиці зберігаються два типи рядків - «I»
(додані) і «D» (видалені). Рядки типу «D» описують стан змінюваних рядків до виконання
операції. Такі рядки можуть з'явитися в службовій таблиці в результаті операції видалення
(DELETE) або коригування (UPDATE). Рядки типу «I» описують стан змінюваних рядків
після виконання операції. Такі рядки можуть з'явитися в службовій таблиці в результаті
операції видалення (INSERT) або коригування (UPDATE). Якщо в результаті коригування
рядок не змінювалася, то ніяка інформації в таблицю журналу не потрапить.

⬤

ПЕРЕГЛЯД ЖУРНАЛУ

Щоб переглянути журналювання по тій чи іншій таблиці необхідно скористатися
пунктом меню Журнал коригувань з розділу Журналь коригувань модуля
Адміністрування (Мал. 146).

Мал. 146
Відкриється вікно з переліком всіх журналів, які є в програмному продукті MASTER
(Мал. 147).Вибирається необхідна журнал і задається період, за який потрібно переглянути
вибраний журнал. У відкритому журналі можна побачити дані про стан рядків об'єкта аудиту
до і після виконання операції. Кожен рядок у цій вкладці є копією відповідного рядка в об'єкті
аудиту до виконання операції (рядки типу «D») і після неї (рядки типу «I»).
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Мал. 147
У вкладці Інформація по рядку відображаються назва рядка, її нове і старе значення
(Мал. 148).

Мал. 148
При подвійному кліку на вкладку Інформація про подію відкриється вікно (Мал. 149),
в якому показана додаткова інформація про подію:
 тип операції: додавання (INSERT), видалення (DELETE) або коригування (UPDATE);
 ідентифікатор сесії, з якої виконано зміна рядка таблиці;
 логін IT;
 ПІБ користувача, який виконав операцію.
В нижній частині вікна відображається текст запиту.
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Мал. 149
У вкладці Інформація по рядку відображаються всі дані поточного рядка журналу.
За допомогою кнопки Перегляд (F4) можна переглянути дані, які були внесені в будь-яке
поле (Мал. 150).

Мал. 150
Визначити, значення яких колонок змінилися під час операції зміни даних, може бути
складно для журналів з великою кількістю колонок. Для вирішення необхідно скористатися
кнопкою Порівняти (F11), яка розташована на панелі інструментів. При натисканні на цю
кнопку відкривається нове вікно яке містить значення з порівнюваних рядків по поточному
полю (Мал. 151).

120

Механізм журналювання

Адміністрування програмних продуктів MASTER

Мал. 151

⬤

НАЛАШТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЖУРНАЛЮВАННЯ

Для налаштування механізму журналювання необхідно скористатися пунком меню
Налаштування журналу коригувань, який розташований у розділі Журнал коригувань
модуля Адміністрування (Мал. 152).

Мал. 152
Відкриється вікно зі списком всіх таблиць, які доступні для журналювання (Мал. 153).
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Мал. 153
Для того, щоб додати нову таблицю необхідно скористатися кнопкою Додати (F7), яка
знаходиться на панелі інструментів. Для кожної таблиці створюється таблиця-журнал.
(Мал. 154). Ім’я даної таблиці в полі Журнал генерується автоматично або задається
користувачем.

Мал. 154
Налаштування журналювання доступне тільки для адміністраторів програмного
продукту. Для налаштування по таблиці задаються наступні параметри:






Таблиця - ім'я таблиці, по якій необхідно виконувати аудит;
Журнал - ім'я таблиці журналу;
Ознака - діє / скасований;
Журналювати додавання (insert) - ознака того, що інформацію про операції
додавання даних необхідно поміщати в журнал;
Журналювати коригування (update) - ознака того, що інформацію про операції
зміни даних необхідно поміщати в журнал;
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Журналювати видалення (delete) - ознака того, що інформацію про операції
видалення даних необхідно поміщати в журнал;
 Умова - умова додавання інформації в журнал на мові SQL-сервера. За допомогою
цієї умови можна скасувати журнал змін певної групи рядків таблиці. Перед ім'ям
полів таблиці необхідно вказувати символ «:». Формат, за яким задається умова
виглядає так:
:<ім’я поля>умова
Наприклад: «:tipnrmd not in (‘S32’, ‘S42’, ‘S80’)».
У вкладці Додатково (Мал. 155) визначаються наступні параметри:

Мал. 155


Поля, зміна яких спричиняє запис в журнал - будуть відслідковуватися зміни
тільки цих полів. За замовчуванням, якщо поле порожнє, то будь-який атрибут, який
буде змінений в рядку, спричинить додавання одного запису в журнал за відповідним
дії. Щоб додати необхідні поля потрібно натиснути кнопку F10 і у вікні Словник
системи. Поля вибрати необхідні поля (Наприклад, DATA_R - дата коригування та
KDOG - Договір.Номер).
 Поля, зміна яких не тягне запис в журнал - будуть відслідковуватися зміни всіх
полів крім перерахованих. Може бути активним це поле або попереднє.
 Поля, які необхідно журналювати - вказується набір атрибутів, значення яких
треба фіксувати. Тобто фіксується не весь рядок, який може мати велику кількість
полів, а тільки необхідні поля.
У вкладці Примітка, при бажанні, створюється коментар до опису.
При необхідності можна додати кілька журналів. При цьому, умови в журналах не
повинні перетинатися (Мал. 156).
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Мал. 156
Після всіх налаштувань необхідно створити службову таблицю та оновити тригери.
Для цього треба натиснути на кнопку Розрахунок (F2), яка розміщена на панелі інструментів
і виконати один з RRT-методів (Мал. 157):



Звірка та оновлення всіх тригерів - звірка і оновлення всіх налаштувань
журналювання;
Звірка і оновлення тригерів журналювання з поточного журналу - звірка і
оновлення всіх налаштувань журналювання для поточної таблиці (для однієї
таблиці може бути декілька налаштувань журналювання, і, відповідно, кілька
таблиць-журналів).

Мал. 157
Для виконання кожного з RRT-методів необхідно мати права адміністратора бази
даних і адміністратора програмного продукту.
Не всі користувачі програмного продукту, які можуть описати характеристики
механізму журналювання, мають права для виконання вищеописаних RRT-методів. Якщо
користувач змінив характеристики журналювання і не оновив тригери, то журнал стає
застарілим. З цієї причини, користувачам, у яких досить прав для виконання методів
поновлення тригерів, при виході з ведення, пропонується оновити застарілі тригери.
Якщо користувач вирішить відновити тригери, то йому буде видано перелік застарілих
описів. У списку будуть вказані імена таблиць, за якими ведеться журнал, хто і коли
коригував опис, а також коментар до опису журналу. Користувачам, які не мають права
оновити тригери, але оновлюють опис аудиту, варто в коментарі до опису вказувати
причину змін.
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ВІДКЛЮЧЕННЯ ЖУРНАЛЮВАННЯ

Повністю вимкнути механізм журналювання можна скасувавши або видаливши рядок
налаштування журналювання.
При скасуванні налаштування журналювання відбувається відключення тригера, який
виконує журналювання і журнал перестає поповнюватися новими рядками. При цьому
залишається можливість переглядати рядки журналу, які були додані раніше. Цей спосіб
відключення журналювання можна використовувати, якщо потрібно подивитися накопичену
історію.
При видаленні налаштування журналювання виконується видалення тригера
журналювання і опису структури таблиці-журналу для рядка, який видаляється. При цьому
таблиця-журнал не видаляється з SQL сервера і при необхідності повинна бути видалена
вручну за допомогою функції Обслуговування інформаційної бази.
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МОНІТОР ПІДКЛЮЧЕНЬ ДО СЕРВЕРА БД
Функція Монітор підключень до сервера БД використовується для аналізу
поточних підключень до сервера баз даних, а також може бути використана для аналізу
роботи користувачів програмного продукту. Аналіз підключень необхідно проводити,
якщо в поточний момент часу система працює повільно, і треба визначити, хто з
користувачів зараз завантажив сервер БД Крім цього функція може бути використана
в якості монітора роботи користувачів системи.
Для роботи з монітором підключень необхідно скористатися пунктом меню Монітор
підключень до сервера БД, який знаходиться в розділі База модуля Адміністрування
(Мал. 158).

Мал. 158

⬤

ПАРАМЕТРИ ПІДКЛЮЧЕННЯ

У моніторі підключень до сервера БД відображаються наступні параметри кожного
підключення (Мал. 159):











SPID - номер підключення до сервера БД;
Статус - статус підключення (активне, призупинено, сплячий режим);
ID станції - ім'я клієнтського комп’ютера;
WinLogin – обліковий запис користувача в Windows;
Логін - обліковий запис користувача системи;
Серв. додат, Порт - ім'я сервера додатків і порт, до якого підключений клієнт
програмного продукту;
PID клієнт - ідентифікатор процесу на сервері додатків;
Функція, Час - функція системи, викликана користувачем з головного меню
системи і її час запуску;
ПІБ, Телефон - ПІБ і телефон користувача системи;
Відділ, Найменування - відділ, співробітником якого є користувач системи;
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Об'єкт, Найменування – код і найменування об'єкта, з яким виконується
робота;
БД – база даних, яку використовує підключення;
SQL login - логін, під яким встановлено підключення до сервера БД;
Транзакція – рівень вкладеності транзакцій з'єднання;
Рівень ізоляції транзакцій – поточний рівень ізоляції транзакцій з'єднання
(READUNCOMMITTED, READ COMMITTED, …);
Додаток – найменування додатка, який виконав підключення;
Стан – відображає, заблокований сеанс іншим з'єднанням;
Причина очікування – описує тип ресурсу, який очікує блокований сеанс;
Очікування – час блокування сеансу;
Остання передача даних - час останньої передачі даних між сеансом системи
і SQL сервером;
ОС - версія операційної системи на ПЕОМ клієнта системи;
AS Login - обліковий запис Windows, від імені якого запущений сервер
додатків;
Сеанс - унікальний внутрішній ідентифікатор сеансу системи;
Введення-виведення – кількість операцій введення-виведення, виконаних
клієнтом;
Debug - ознака запуску клієнта в режимі налагодження;
VFP - ознака запуску клієнта в режимі налагодження бізнес-логіки;
9/10 – процес, який встановив з'єднання. 9 - процес vfp (ArmHost.Exe). 10 процес .Net (SessionHost.exe).

Мал. 159

⬤

РЕЖИМИ МОНІТОРА ПІДКЛЮЧЕНЬ

При роботі з монітором підключень до серверу БД доступні наступні режими, які
викликаються відповідними кнопками, які розташовані на панелі інструментів:


Надіслати повідомлення - використовується для відправки текстового
повідомлення адміністратору програмного продукту;
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Надіслати повідомлення всім – використовується для відправки текстового
повідомлення користувачам, у яких запущений програмний продукт;
 Додатково – використовується для отримання додаткової інформації про
останню виконану команду SQL;
 Завершити сеанс – використовується для завершення сеансу;
 Пошук заблокованих файлів - використовується для пошуку процесів, які
блокують файл з заданим ім'ям на сервері додатків.
Якщо в програмному продукті працює досить велика кількість користувачів, то іноді
виникають ситуації, коли один процес блокує інші процеси, які в свою чергу теж блокують
пов'язані якимось чином з ними процеси.
Виявити джерело блокування при табличному відображенні інформації про процеси
SQL сервера - трудомістке завдання. Для полегшення виконання цього завдання функція
Монітор підключень до серверу БД автоматично будує дерево блокування, на першому
рівні якого знаходиться процес-джерело блокування. У колонці Статус для цього процесу
вказано Чекає .... Для процесів, які блокуються іншими процесами в колонці Стан вказано
Блокований.
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У випадку виникнення питань
радимо звернутися в службу
технічної допомоги по email:

📧 support@masterbuh.com

ШАНОВНІ
ЧИТАЧІ!

або за телефоном:

✆ +38 044 333 444 7.
З усіма пропозиціями та
зауваженнями, а також у разі
виявлення в книзі будь-яких
помилок звертайтесь,
будь ласка, по email:

📧 books@masterbuh.com
або за телефоном:

✆ +38 044 333 444 7.
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