ІНСТРУКЦІЯ
зі встановлення комп’ютерної системи
«ШБІЦ-інфо. Інформаційний фонд»
(редакція 1.13)
Засоби доступу. Основні поняття:

Номер диску — номер, який однозначно ідентифікує компакт-диск
(вказаний на конверті диску);

Апаратний ключ — ключ «прив’язки» до комп’ютера (генерується
комп’ютером на початку роботи з диском);

Реєстраційне ім’я — довільне ім’я, що формується користувачем із
застосуванням букв (латиниця, кирилиця).
Можливе використання цифр.

Реєстраційний ключ — ключ доступу до системи (надається
розробником).

1. Встановлення на комп’ютер системи «ШБІЦ-інфо. Інформацйний фонд»
(далі – система ІФ) передбачає попередню її реєстрацію в розробника і отримання від
нього Реєстраційного ключа, який забезпечує доступ до системи.
2. Система встановлюється лише на один комп’ютер. Засоби доступу забезпечують функціонування системи тільки на цьому комп’ютері.
3. Реєстрація системи ІФ виконується з метою її захисту від несанкціонованого
копіювання. Для цього використовуються програмні засоби захисту.
4. Реєстрація передбачає встановлення діалогу між користувачем і розробником
з метою передачі і отримання засобів, які забезпечать доступ до системи. Таких засобів
чотири: Номер диску, Апаратний ключ, Реєстраційне ім’я, Реєстраційний ключ.
5. У ході діалогу здійснюється обмін повідомленнями. Користувач передає розробнику Номер диску, Апаратний ключ та Реєстраційне ім’я. Натомість у відповідь розробник має повідомити користувачу Реєстраційний ключ.
6. Діалог може вестися: електронною поштою, SMS-повідомленнями (мобільний
зв’язок), факсом, телефоном, звичайним поштовим відправленням. Найбільшою проблемою при цьому є правильне відображення в повідомленні букв і цифр, які утворюють
засіб. Тому, безумовна перевага надається електронній пошті, де є можливість застосовувати копіювання позначення безпосередньо в електронне повідомлення.
7. Повідомлення розробнику надсилається одним із пропонованих способів за
адресними реквізитами, які вказані в інформаційному полі панелі реєстрації (див. додаток. Скрін-шот). Зворотнє повідомлення користувачу надсилається одним із вказаних
розробником способів за наданими адресними реквізитами.
8. Наводимо послідовність дій користувача з формування повідомлення розробнику.
8.1. Визначити комп’ютер, на якому буде встановлена система. Встановити у дисковод компакт-диск. На екрані з’явиться панель «Реєстрація
комп’ютерної системи» (див. додаток).
8.2. Вибрати один із пропонованих способів передачі засобів доступу роз-

робнику (наводяться в інформаційному полі панелі). Рекомендованим
способом є електронна пошта.
8.3. Самостійно утворити довільне Реєстраційне ім’я з букв (латиниця або
кирилиця) і цифр — всього не більше 12.
8.4. Сформувати повідомлення розробнику, включивши до нього:
• Номер диску — вказаний на конверті диску;
• Апаратний ключ — згенерований комп’ютером і подається у відповідному полі панелі «Реєстрація комп’ютерної
системи»;
• Реєстраційне ім’я — утворюється користувачем самостійно.
Для отримання Реєстраційного ключа, а також можливої консультаційної допомоги користувач має вказати у повідомленні свої адресні реквізити:
• поштову адресу;
• назву отримувача (користувача);
• електронну адресу, телефон (факс);
• прізвище контактної особи.
8.5. Повідомлення розробнику надсилається (передається телефоном) за
вста новленою формою.
ПОВІДОМЛЕННЯ

для реєстрації системи
«ШБІЦ-інфо. Інформаційний фонд»
Номер диску
Апаратний ключ
Реєстраційне ім’я
Поштова адреса користувача
Отримувач (користувач)
Електронна адреса, телефон (факс)
Прізвище контактної особи

9. Розробник визначає Реєстраційний ключ і протягом 24 годин надсилає його користувачу в прийнятний для останнього спосіб. Користувач повторно встановлює диск
і заповнює поля панелі реєстрації: Реєстраційне ім’я та Реєстраційний ключ. Після чого
натискає клавішу «Реєстрація»
10. Комп’ютер повідомляє результати реєстрації. Якщо вона пройшла успішно,
то слід закрити панель (клавіша «Вихід»). Якщо ж система не зареєстрована, то необхідно ще раз перевірити правильність відісланих розробнику Номера диску, Апаратного
ключа і Реєстраційного імені. Після цього, слід перевірити правильність занесення значень Реєстраційного імені та Реєстраційного ключа у відповідні поля і зробити повторну
спробу реєстрації. У разі невдачі звернутися до розробника.

Рекомендуємо усі перенесення здійснювати шляхом копіювання!
11. Після успішної реєстрації системи повторний її запуск виводить користувача
безпосередньо на електронну заставку для продовження роботи.

ДОДАТОК

