
Жүйелік программалау және қосымшаларды 

құру және сүйемелдеу



1С:Кәсіпорын жүйесінің жұмыс режимдері:

1.файлдық нұсқа;

2.клиент–серверлік нұсқа.

Ақпараттық қормен жұмыстың файлдық

нұсқасы бір қолданушыға немесе жергілікті

желідегі бірнеше қолданушыға есептелген. Бұл

нұсқада ақпараттық қордың барлық деректері

(конфигурация, деректер қоры, әкімшілік

ақпараты) бір файлда орналасқан.



Ақпараттық қор

1С:Кәсіпорын 8.3 жүйесі
(клиенттік бөлігі)

Жұмыстың файлдық нұсқасы



Файлдық нұсқада нақты есепке алу

жұмыстарын жүргізуге болады, бірақ клиент-

сервер нұсқасы сияқты масштабтау, басқару және

деректерді қорғаудың барлық мүмкіндіктерін

ұсына алмайды. Сондықтан шағын

кәсіпорындарда қолданылады.

Клиент-сервер нұсқасы орта және ірі

кәсіпорындарда қолданылады, себебі «клиент-

сервер» үш деңгейлі архитектурасын қолдайды.



1С:Кәсіпорын жүйесінің үш деңгейлі архитектурасы

Ақпараттық қор

Серверлер кластері

Деректер қорының сервері

1С:Кәсіпорын 8.3 жүйесі
(клиенттік бөлігі)



Клиент-сервер нұсқасы – бұл үлкен

көлемді деректермен жұмыс істейтін

көпқолданушы ортасындағы жұмыстың

негізгі нұсқасы. Ол масштабтау, басқару және

деректерді қорғаудың барлық мүмкіндіктерін

ұсынады, бірақ орнату мен басқару көп күш

жұмсауды талап етеді.



1С:Кәсіпорынның серверлік және

клиенттік бөлігінде де қолданушы деректер

қорының серверіне қол жеткізе алмайды, бұл

деректер қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

1С:Кәсіпорын жүйесі негізінен клиент-

сервер нұсқасымен жұмыс істеуге есептелген,

жұмыстың файлдық нұсқасында да

конфигурацияны құруға болады.



Клиент-сервер архитектурасы жұмыс

жүйесін бір-бірімен байланысқан үш бөлікке

бөледі: Клиент, Сервер және Деректер

қорының сервері.

Клиенттік қосымша – 1С:Кәсіпорын

жүйесінің бөлігі. Негізгі міндеті- қолданушы

интерфейсін ұйымдастыру, өзгерту

мүмкіндігімен деректерді бейнелеу.



Клиенттік қосымшалар: Толық клиент

(1cv8.exe), Толық емес клиент(1cv8с.exe) и

Веб-клиент.

«Толық» клиент кірістірілген тілдің барлық

функциясын орындай алады. «Толық емес»

клиент кірістірілген тілдің шектелген

функцияларын орындайды, яғни жедел

жадыдағы деректерді бейнелеу және өзгерту

үшін арналған.



Веб-клиент файл түрінде болмайды.

Ол операциялық жүйе ортасында емес,

интернет-браузер ортасында орын-

далады.

Клиенттік қосымша кірістірілген

тілде кодты орындайды және

1С:Кәсіпорын серверімен байланыса

алады.



Программаның негізгі есептерінің бірі- клиенттік

қосымшадан деректер қорының серверіне

сұраныстарды жіберу және осы сұраныстар нәтижесін

клиентке қайтару.

Сервердің басқа есебі - кірістірілген тілде

алгоритмдерді орындау және формалар мен есеп

берулерді бейнелеу үшін деректерді дайындау.

Деректермен жұмыс істеуді талап ететін барлық

күрделі есептеулер серверде орындалады. Сервер

клиенттік қосымшамен және деректер қорының

серверімен жұмыс істейді.



Деректер қорының сервері

1С:Кәсіпорын жүйесінің бөлігі болып

табылмайды. Оның негізгі міндеті-

деректер қорын ұйымдастыру және жүргізу.

1С:Кәсіпорын жүйесі келесі деректер

қорының серверімен жұмыс істей алады:

Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBМ

DB2, Oracle Database, File DBMS.



• жұмыс серверін құру, жою, өзгерту;

• администраторларды құру;

• кластердің жұмыс процессорларын құру, жою;

• ақпараттық қорды құру және жою;

• сеансты мәжбүрлі түрде аяқтау;

• жаңа қосылуларды бұғаттау (блокировка).

1С сервері консолінің негізгі есептері:





Орталық серверді құру

1С:Кәсіпорын 8.2 жүйесіне Орталық серверді қосу үшін

1С Орталық серверін таңдағаннан кейін, 1С сервері аты мен IP

адресті енгізу қажет.



1С серверінің администраторларын

құру

Администратор тармағына сервердің

администраторлары

қосылады. Администраторлардың тек өз

серверіне ғана құқығы бар, кластерді

басқару үшін администратор болудың қажеті

жоқ.



1С кластерінің жұмыс процессорларын құру

Жұмыс серверлерінде жұмыс үрдістері бойынша

таралатын жұмыс процессорлары қосылады және

жойылады.



Ақпараттық қорды құру және жою

Ақпараттық қор тармағында ағымдағы қорлар көрінеді, сонымен

қатар жаңа базаны қосу немесе жою мүмкіндігі бар. ДҚ қасиеттерін

көруге болады:



Сеанс бастамасының бұғаттауы қосылған

Блокировка начала сеансов включена –

ақпараттық қорға қосылуға тыйым салады.

Хабарлама – бұғатталғанда қайтадан қосу

кезінде беріледі.

Рұқсат беру коды – қосылуға бұғаттау

орнатылған болса, қосылуды жүзеге

асыруға мүмкіндік береді.



Сеансты аяқтау
Сеанс тармағында барлық кластерлер үшін сеанстар тізімін көруге

болады. Жеке Ақпараттық қордың сеансын көру үшін қажетті

Ақпараттық базаны таңдап, оның сеансын қарау керек.
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