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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗΣ»
ΕΚ∆ΟΣΗΣ ASP
Το πρόγραµµα σε αυτή την έκδοση υλοποιεί κάποιες πολιτικές για την ταυτόχρονη
χρήση των αρχείων του από πολλούς χρήστες. Κάποιοι καταχωρούν στοιχεία, κάποιοι
αντλούν στοιχεία και δεν µπορούν να αλλάξουν στοιχεία (βάση του κωδικού εισόδου
τους στο πρόγραµµα) και όλοι εργάζονται πάνω στην ίδια βάση δεδοµένων. (σετ
αρχείων).

Πού και πώς εγκαθιστούµε την κεντρική βάση δεδοµένων;
(Προσοχή η παρακάτω διαδικασία γίνεται µόνο µια φορά όταν πρωτό-στήνουµε
το πρόγραµµα)
Η εφαρµογή ASP.exe θα δηµιουργήσει και θα διαχειρίζεται ένα σύνολο αρχείων µε
κατάληξη .DAT. (DEZ1011.DAT είναι το αρχείο µε τους υπαλλήλους της ∆∆Ε για το
σχολικό έτος 2010-2011, MAN.DAT είναι το αρχείο µε τις Υπηρεσίες που υπάγονται
στη ∆∆Ε αλλά και αυτές που φτιάχνουµε για να οµαδοποιούµε τους υπαλλήλους πχ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ, ΟΕΕΚ κλπ και DOCINFO.DAT είναι το αρχείο µε τα στοιχεία
για την έκδοση εγγράφων). Αυτά πρέπει να είναι προσπελάσιµα από όλα τα
τερµατικά που τρέχουν το πρόγραµµα. Έτσι επιλέγουµε έναν υπολογιστή του δικτύου
της ∆.∆.Ε. που θα κρατά τα κεντρικά αρχεία µε τα στοιχεία που δηµιουργεί το
πρόγραµµα. (καλό θα είναι αν υπάρχει να είναι ένας υπολογιστής ρόλου server που
είναι πάντα σε λειτουργία αλλά µπορείτε να τα τοποθετήσετε και στον υπολογιστή
ενός από τους υπαλλήλους που θα είναι βασικός καταχωρητής / διαχειριστής του
προγράµµατος). Προσοχή: για να αντλήσουν / αλλάξουν στοιχεία τα τερµατικά θα
πρέπει να είναι σε λειτουργία ο υπολογιστής αυτός αλλιώς δεν θα µπορούν να
συνδεθούν.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν τοποθετείστε τα διαµοιραζόµενα αρχεία σε ΚΟΙΝΟ φάκελο
υπολογιστή, το µέγιστο πλήθος συνδεδεµένων “χρηστών” για κοινή χρήση του
φακέλου είναι, ανά λειτουργικό:
-

WINDOWS 98 SE: θεωρητικά απεριόριστοι
WINDOWS XP HOME: Max 5 ταυτόχρονα συνδεδεµένοι
WINDOWS XP PROF: Max 10 ταυτόχρονα συνδεδεµένοι
WINDOWS 2000/2003/2008 SERVER: θεωρητικά απεριόριστοι
WINDOWS 7 HOME PREM / PRO: Max 20 ταυτόχρονα συνδεδεµένοι
FREENAS/ SAMBA: θεωρητικά απεριόριστοι

Για τα παρακάτω θεωρούµε ότι έχετε Windows XP PROF στον υπολογιστή που θα
παίξει το ρόλο του server. Αν έχετε άλλο λειτουργικό προσαρµόστε ανάλογα τις
κινήσεις. Αφού διαλέξουµε τον Η/Υ δηµιουργούµε σε αυτόν ένα φάκελο πχ µε όνοµα
ASP_BASE
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και τον οποίο κάνουµε κοινόχρηστο (πατώντας δεξί πλήκτρο πάνω του)

και µετά επιλέγουµε την καρτέλα κοινή χρήση
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επιλέγουµε «κοινή χρήση του φακέλου στο δίκτυο» και «οι χρήστες δικτύου µπορεί
να αλλάξουν αρχεία»:

και πατάµε OK.
Πρέπει να εµφανίστηκε το «χεράκι» της κοινής χρήσης κάτω από το φάκελο. Τώρα
πάµε για την τελευταία κίνηση. Το πρόγραµµα (από εσωτερική ρύθµιση) απαιτεί τα
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αρχεία να βρίσκονται στο δικτυακό δίσκο Y:. Άρα πρέπει να κάνουµε αντιστοίχιση
του φακέλου που φτιάξαµε στο δίσκο Υ. Έτσι πάµε στο µενού «Εργαλεία» και
επιλέγουµε «αντιστοίχιση δίσκου δικτύου»

Επιλέγουµε µονάδα δίσκου Υ και πατάµε το πλήκτρο αναζήτηση µέχρι να πάµε στον
υπολογιστή που θα κρατήσει τα αρχεία και να δούµε το φάκελο που φτιάξαµε
κάνουµε κλίκ επάνω του και πατάµε το πλήκτρο ΟΚ:

Οπότε καταλήγουµε στις εξής επιλογές και πατάµε το πλήκτρο «Τέλος»
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(Εναλλακτικά µπορούσαµε να πληκτρολογήσουµε το UNC path στο δεύτερο πλαίσιο
κειµένου \\υπολογιστής_δικτύου\φάκελος)
Τώρα καλό θα είναι ο φάκελος µε τα αρχεία της βάσης που φτιάξατε να
προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης (εµείς το έχουµε υλοποιήσει), ώστε να µην
µπορεί κάποιος που συνδέεται στο δίκτυο της ∆.∆.Ε. να πάρει τα αρχεία µας.
Πώς γίνεται αυτό: περιγράφω τη διαδικασία για τα windows XP.

Πως προστατεύουµε µε password ένα κοινόχρηστο φάκελο στα XP:
1. Εισέλθετε στα Windows XP µε ένα λογαριασµό µε δικαιώµατα Administrator.
2. Πατήστε Έναρξη -> Πίνακας Ελέγχου -> Λογαριασµοί Χρηστών και
κάνετε κλίκ στο Guest Account και σιγουρευτείτε ότι είναι ενεργοποιηµένος
(αν δεν είναι ενεργοποιήστε τον κάνοντας κλίκ επάνω του και µετά πατήστε
«ενεργοποίηση αυτού του Λογαριασµού»
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3. Τώρα πατήστε Έναρξη -> Εκτέλεση, πληκτρολογήστε
κειµένου και πατήστε το Ok

cmd στο πλαίσο
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4. Στο παράθυρο command prompt, πατήστε Net user guest password και µετά
πατήστε Enter
5. Ξανά πατήστε Έναρξη -> Πίνακας Ελέγχου -> Λογαριασµοί Χρηστών και
και κλίκ στο Guest Account

6. Παρατηρείστε ότι τώρα µπορείτε να βάλετε Password στον Guest Account.
Πληκτρολογήστε ένα κωδικό και κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή
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Τώρα όταν κάποιος υπολογιστής του δικτύου προσπαθεί να προσπελάσει τον
κοινόχρηστο φάκελο µε τα αρχεία της βάσης δεδοµένων θα πρέπει στο αναδυόµενο
πλαίσιο διαλόγου να πληκτρολογήσει των κωδικό που βάλαµε.

Πού εγκαθιστούµε τα αρχεία του προγράµµατος ;
Τα αρχεία του προγράµµατος τρέχοντας το setup.exe δηµιουργούνται και το
πρόγραµµα ενεργοποιείται τοπικά σε κάθε υπολογιστή-σταθµό εργασίας. Όταν το
πρόγραµµα εκτελεστεί ζητά σύνδεση µε την κεντρική βάση δεδοµένων (τον φάκελο
του υπολογιστή που βρίσκεται η βάση δεδοµένων)

Πώς ξεκινάµε το πρόγραµµα από οποιοδήποτε
τερµατικό και συνδεόµαστε µε τη βάση;
Ξεκινάµε το πρόγραµµα τρέχοντας το ASP.EXE είτε από τη συντόµευση στην
επιφάνεια εργασίας είτε από το Έναρξη -> Προγράµµατα -> ASP -> ASP.EXE
Αφού εισάγουµε τον κατάλληλο κωδικό (απλού χρήστη  µόνο βλέπει και τυπώνει
στοιχεία δεν µπορεί να αλλάξει, υπερχρήστη  µπορεί να αλλάζει/καταχωρεί νεά
στοιχεία ή υπερχρήστη EXCEL  µπορεί να κάνει ότι και ο υπερχρήστης αλλά
επιπλέον να εξάγει στοιχεία από το πρόγραµµα σε EXCEL.
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Είτε πατάµε το πλήκτρο αναζήτηση και οδηγούµε το πρόγραµµα στον υπολογιστή
του δικτύου που κρατά τα αρχεία και κάνουµε κλίκ στο φάκελο και πατάµε το
πλήκτρο οκ

Εναλλακτικά θα µπορούσαµε στο δεύτερο πλαίσιο διαλόγου να πληκτρολογήσουµε
το UNC path πχ \\Plhnet-work\ASP_BASE
Το πλαίσιο θα εµφανίζεται πάντα όταν ξεκινάµε το πρόγραµµα αλλά µετά την πρώτη
φορά µπορούµε να χρησιµοποιούµε τα κυλιόµενα µενού επιλογής που κρατάνε την
προηγούµενή ας ρύθµιση:
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Πατώντας το τέλος εµφανίζεται και το τελικό µενού µε τον κωδικό που προστατεύει
τη βάση δεδοµένων µας

Πληκτρολογώντας τον και πατώντας ΟΚ (µπορείτε να κάνετε κλίκ στην επιλογή
«Αποµνηµόνευση του κωδικού πρόσβασης» ώστε να µην τον ξαναζητήσει),
παίρνουµε το χαρµόσυνο µήνυµα:
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Και η εργασία µε το πρόγραµµα ξεκινά.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πολύ σηµαντικό είναι να παίρνετε τακτικά αντίγραφα του φακέλου
ASP_BASE (ή όπως αλλιώς τον ονοµάσατε) που περιέχει τα αρχεία .DAT µε τα
δεδοµένα σας. Μια µηχανική βλάβη του δίσκου µπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των
δεδοµένων σας.

Πώς κάνουµε αντίγραφα ασφαλείας της βάσης
δεδοµένων;
Ανοίγετε τον κοινόχρηστο δικτυακό φάκελο από οποιοδήποτε υπολογιστή του
δικτύου και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε βάλει στον κοινόχρηστο
φάκελο και κάνετε copy-paste (αντιγραφή - επικόλληση) το φάκελο ή τα αρχεία που
περιέχει σε έναν άλλο φάκελο σε άλλο υπολογιστή ή τα γράφετε σε ένα ψηφιακό
δίσκο ή USB flash disk. Καλό είναι να πραγµατοποιείτε τη διαδικασία αν όχι µια
φορά κάθε µεσηµέρι (αυτό κάνουµε εµείς) τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα.
Μάλιστα µπορείτε να κρατάτε και στιγµιότυπα της βάσης σε διαφορετικές
ηµεροµηνίες στιγµές βάζοντας όνοµα στο φάκελο µε το αντίγραφο πχ
αντίγραφο_ASP_BASE_20_1_2011. Το µέγεθος των αρχείων δεν είναι τόσο µεγάλο
που να είναι αποτρεπτικό. (αυτό το σχήµα αντιγράφου έχει το καλό ότι αν κάποιος
εξουσιοδοτηµένος χρήστης σβήσει από λάθος χειρισµό πχ πολλές καρτέλες
µπορούµε να τις επαναφέρουµε εύκολα)
Συµβουλή µας είναι να παίρνετε ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ ένα αντίγραφο σε όσο πιο
τακτικά σύντοµα χρονικά διαστήµατα µπορείτε.

