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1. Przeznaczenie systemu 
System archiwizator przeznaczony jest do:  

 wykonywania kopii bezpieczeństwa baz danych MS SQL  

 cyklicznego indeksowania bazy danych MS SQL 

 defragmentach indeksów bazy danych MS SQL 

 obcinania bazy (shrink) MS SQL 

 wykrywania i naprawy błędów bazy danych MS SQL 

 wykonywania kopii bezpieczeństwa wskazanego katalogu lub pliku 

 wysłanie spakowanego archiwum na wskazany serwer FTP 

 

Program wszystkie te czynności wykonuje w tle bez jakiekolwiek ingerencji użytkownika. 

Możesz zapomnieć o robieniu kopii bezpieczeństwa ten program zrobi to za Ciebie. 

 

Cykliczne konserwacje w postaci wykrywania i usuwania błędów indeksowania czy 

obcinania bazy danych MS SQL znacznie przyspieszą pracę Twojej bazy i uniezależnią od 

okresowych konserwacji przeprowadzanej przez informatyka. 

 

Przy zastosowaniu programu Archiwizator możesz również robić kopię bezpieczeństwa 

Twoich ważnych plików.  

 

Program ma również możliwość usuwania archiwów starszych niż zadana ilość dni. 

 

Istnieje możliwość zaszyfrowania spakowanego wyniku archiwizacji i wysłania go na 

wskazany serwer FTP. 

 

TO WSZYSTKO SYSTEM WYKONA ZA CIEBIE.  

 

NIEZAPOMNI O WYKONANIU KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 
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2. Instalacja systemu 
 

Uruchom program Setup.exe         

(aby poprawnie zainstalować system musisz posiadać prawa administrator, jeśli ich nie 

posiadasz program poprosi Cię o podniesienie uprawnień  przez wybranie odpowiedniego 

konta użytkownika) 

 

Po zakończeniu instalacji na pulpicie i w Programach powinna pojawić się ikona 

uruchomienia konfiguratora archiwizacji.  
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3. Konfiguracja archiwizatora 
 

Program Archiwizator składa się dwóch części   

 Konfiguratora  

 Serwisu pracujące w tle (wykonujące zlecone zadania) 

 

Konfigurator 

 

 
 

 

 

 

Po zakończeniu konfiguracji należy zapisać ustawienia i zadbać o to  aby w polu „Stan 

archiwizatora” znaczniki : Zainstalowany ,Uruchomiony były włączone. 

 

Usługa pracująca w tle czyta ustawienia tylko podczas swojego uruchomienia , dlatego jeśli 

jest uruchomiona a dane są zapisywane po modyfikacji , zostaje zatrzymana i uruchomiona 

ponownie. 

Obsługa serwisu pracującego w tle 

Stan serwisu 

Ustawienia dotyczące 

zadań do wykonania 

Lista zadań do 

wykonania 
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3.1 Przykład archiwizacji bazy danych  

 

Poniżej przykład archiwizacji bazy danych MS SQL. 

 

1. Kliknij w polu lista zadań „NOWY” dodając nowe zadanie  

 

 
 

 

Pole „Szczegóły zadania do wykonania stanie” się aktywne, wypełnij je.  

 

1.1 Wypełnij pole NAZWA ZADANIA 

1.2 Ustaw Operacje na ARCHIWIZACJA 

1.3 Ustaw pola dotyczące częstotliwości archiwizacji 

1.4 Wprowadź dane dotyczące serwera w sekcji DANE SERWERA MS SQL 

1.5 Kliknij TEST POŁĄCZENIE aby sprawdzić czy dane są właściwe. Jeśli połączenie 

jest poprawne zostanie wypełniona lista dostępnych baz danych. 

1.6 Wybierz lub wpisz bazę danych do archiwizacji  

1.7 Wybierz katalog składowania archiwizowanych danych. 

1.8 Wypełnij pole NAZWA DODATKOWA , jest to nazwa która będzie dołączona na 

początek nazwy pliku jako powstanie po archiwizacji  

1.9 Zdecyduj czy dane mają  być kompresowane (format ZIP) 

1.10 Zdecyduj czy archiwum  ma zostać wysłane na serwer FTP 

1.11 Zdecyduj czy mają być usuwane archiwa starsze niż wskazana ilość dni. System 

sprawdza czy we wskazanym katalogu znajdują się pliki starsze niż wskazana ilość dni , 

jeśli tak usuwa je, aby uchronić się przed skasowanie całości archiwum zastosowana 

jest reguła ,że w katalogu musi być co najmniej 5 plików które są młodsze i nie ulegną 

skasowaniu. 

 

Poniżej przykład wypełnionego zadania : 
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Dane są przygotowane do zapisu.  

Zapisz je klikając przycisk ZAPISZ 

 

 
 

Po zapisie dane pojawiają się na LIŚCIE ZADAŃ 
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Praktyczne porady :  
 

Jak stworzyć archiwum tak aby było wykonywane  codziennie i trzymane z ostatnich 7 

dni , a dodatkowo co miesiąc np. 1 każdego miesiąca odkładało się do specjalnego 

katalogu. 

 

1. Utwórz zadanie archiwizacji codziennej  np. o godz. 22:00  w katalogu składowanie 

C:\Archiwa\dzienne , włącz usuwanie starszych niż 7. 

2. Utwórz kolejne zadanie archiwizacji miesięcznej 1 każdego miesiąca np. o godz. 

23:00 w katalogu składowania C:\Archiwa\mies , nie włączaj usuwania starszych 

niż. 
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3.2 Przykład konserwacji bazy danych MS SQL 

 

Aby zapewnić odpowiednią wydajność serwera bazy danych MS SQL baza danych musi być 

cyklicznie konserwowana. W przypadku serwerów MS SQL w wersji STANDARD  

i wyższych służy do tego celu odpowiednio skonfigurowane oprogramowanie dostarczane 

wraz z systemem MS SQL. Niestety w wersji EXPRESS oprogramowanie to nie jest 

dostępne.  

 

Poniższy przykład przedstawia jak zrealizować konserwację bazy za pomocą systemu 

archiwizacji.  

 

1. Utwórz zadanie z operacją KONTROLA DANYCH. Sprawdza ono spójność bazy 

danych a w razie wystąpienia błędów poprawia je automatycznie 

2. Utwórz zadanie z operacją INDEKSOWANIE. Odśwież ono i przebudowuje indeksy 

bazy danych. Kiedy baza jest intensywnie modyfikowana a indeksy nie są cyklicznie 

przebudowywane znacznie spada czas dostępu do danych. Operacja ta w takim 

przypadku znacznie podnosi wydajność dostępu do danych 

3. Utwórz zadanie z operacją OBCIĘCIE BAZY. Operacja wykonuje komendę SHRINK 

na wskazanej bazie zmniejszając jej rozmiar. 

4. Utwórz zadanie z operacją ARCHIWIZACJA 

 

Przykładowe ustawienia zadań : 

 

OPERACJA CYKL Godz. rozpoczęcia 

KONTROLA DANYCH Co dziennie , NIEDZIELA 18:00 

INDEKSOWANIE Co dziennie ,NIEDZIELA 20:00 

OBCIĘCIE BAZY Co miesiąc, 1 dnia miesiąca 22:00 

ARCHIWIZACJA Co dziennie, Każdego dnia 23:00 
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3.3 Przykład archiwizacji plików 

 

Aby przeprowadzić archiwizację plików najeży ustawić operację ARCHIWIZACJA 

PLIKÓW, terminy i cykliczność operacji i wskazać katalog który chcemy archiwizować. 

Archiwizowane są pliki we wskazanym katalogu jak i w podkatalogach. 

 

Przykład ustawienia zadania : 
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4 START STOP usługi archiwizatora 
 

Po zakończeniu konfiguracji zadań należy zadbać o to aby usługa pracująca w tle byłą 

zainstalowana i działająca.  

Stan usługi wskazuje pole STAN ARCHIWIZATORA 

 

 
 

Poniżej w sekcji OPERACJE ARCHIWIZATORA mamy do dyspozycji zestaw klawiszy 

do zarządzania stanem usługi. 

 

Zadania zostają wczytane podczas uruchomienia usługi.  

 

Podczas zapisu zadań jeśli usługa jest uruchomiona , zostaje zatrzymana i uruchomiona 

ponownie.  

 

 
 

Stan realizacji i ilość wczytanych zadań można obserwować w logu programy 

archiwizator. 
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  Przykładowy log po wykonaniu zadania archiwizacji plików  
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5 Ustawienia 

5.1 Powiadomienie o wykonaniu i bledach poprzez pocztę e-mail 

 

Archiwizator posiada system powiadomień o poprawności lub błędach wykonania. 

Komunikaty wysyłane są pocztą e-mail na wskazy adres. Jednorazowo należy ustawić dane 

serwera SMTP (odpowiedzialnego za wysyłanie poczty) , adres domyślny dla komunikatów  

i nagłówek komunikatu który jednoznacznie określi skąd dane informacje pochodzą ( ma to 

szczególne znaczenie w przypadku instalacji Archiwizatora na wielu komputerach  

i przekierowaniu komunikatów na jedną pocztę e-mail). W treści komunikatu można używać 

tagów HTML. 

 

 

 
 

W powyższym przykładzie, komunikaty będą wysyłane na adres biuro@soft-komp.net 

A nagłówek będzie wyglądał tak:  

 

Komunikat z komputera NOTEBOOK HP NOTEBOOK 

mailto:biuro@soft-komp.net
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5.2 Ustawienie serwera FTP 

 

Jeśli zechcemy skorzystać z możliwości przesłania spakowanego archiwum na serwer FTP, 

musimy uprzednio ustawić parametry dostępu serwera FTP. Dane jakie należy ustawić 

znajdują się w zakładce FTP. Po ustawieniu wszystkich niezbędnych parametrów przetestuj 

połączenie, jeśli zajdzie taka potrzeba ustaw odpowiednio zabezpieczenia zapory dostępowej 

Twojej systemu. Transmisja do FTP odbywa się poprzez port 21. 
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5.3 Zarządzanie powiadomieniami 

 

Archiwizator umożliwia ustawienie kiedy i jakie powiadomienia mamy otrzymywać. 

Wybierz zakładkę  ZDARZENIA i ustaw zasady otrzymywania powiadomień. 

 

Kiedy brakuje miejsca na wskazanym dysku Archiwizator  może wysłać do nas komunikat 

wystarczy ustawić jaki dysk ma być kontrolowany i jaka wartość graniczna wolnego miejsca 

wyzwala wysłanie powiadomienia. 

 

Możemy również określić kiedy powiadomienie ma być wysłane podczas przetwarzania 

zadania, możliwe są ustawienia: 

 Nie wysyłaj 

 Kiedy wystąpi błąd 

 Po wykonaniu każdego zadania 
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6 Rejestracja 
 

Program pobrany ze strony http://www.soft-komp.pl instaluje się w wersji czasowej (trial), 

użytkowanie takiego programu możliwe jest w celach testowych przez 31 dni. 

 

Po złożeniu i opłaceniu zamówienia otrzymacie Państwo Numer seryjny który należy wpisać 

w odpowiednie pole naciskając uprzednio w menu klawisz REJESTRACJA. 

Jeśli posiadasz dostęp do internetu proces rejestracji jest bardzo prosty, wystarczy wpisać 

przysłany Numer seryjny i nacisnąć klawisz „Rejestracja” . Jeśli wszystkie dane są poprawnie 

wpisane a program nie był już rejestrowany otrzymasz komunikat o poprawności rejestracji. 

 

 

 

 
 

Jeśli nie posiadasz bezpośredniego dostępu do internetu wówczas wykonaj poniższe kroki:  

 Wpisz numer seryjny 

 Naciśnij klawisz „Generuj kod do wysłania” 

 Prześlij go pocztą e-mail na wskazany adres 

 Po otrzymaniu odpowiedzi z kodem rejestracyjnym wpisz go lub skopiuj do 

pola „Kod aktywacyjny” 

 Naciśnij klawisz „Zapisz kod aktywacyjny” 

http://www.soft-komp.pl/
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7 Schemat działania 
 

 

 

 

 

 

 

 


