სისტემის ჟურნალი
სისტემურ ჟურნალში აისახება სისტემაში შეტანილი ცვლილებები,, ჩანაწერის
დამატება, წაშლა, კორექტირება.იმისათვის რომ ცვლილებები აისახოს სისტემურ
ჟურნალში შესაბამისი საჭიროა, ადმინისტრირება/სისტემის პარამეტრები მონიშნული
იყოს მოსანიშნი „შევინახოთ მოქმედებები სისტემურ ჟურნალში“ .

სისტემური ჟურნალის ღილაკის არჩევა შესაძლებელია როგორც ინსტრუმენტების
პანელზე არსებული ღილაკებიდან.
ასევე ეკრანზე მაუსის მარჯვენა ღილაკზე
დაჭერით გამოტანილ ამოცურებად მენიუდან

და ინსტრუმენტების მენიუდან:

მარტივი მაგალითისათვის განვიხილოთ ანგარიშთა გეგმის ჟურნალი. ბუღალტერია
/ანგარიშთა გეგმა დაამატეთ ანგარიში,დადექით თქვენს მიერ დამატებულ ანგარიშზე
და დააჭირეთ ღილაკს

. იხილავთ ეკრანს

ბარათში „მიმდინარე ჩანაწერის ჟურნალი “ მოცემული კონკრეტულ ჩანაწერზე
ინფორმაცია.
ველში „თარიღი “ მითითებულია მოქმედების თარიღი და დრო.
ველში „მოქმედება“
მითითებულია მოქმედება ,თუ რა მოქმედება შესრულდა
კონკრეტულ ჩანაწერზე
ველში „მომხმარებელი“ - ვინ შეასრულა მოქმედება.
ველში „მოქმედების წყარო “ - რომელ ეკრანში ხდება მოქმედება.
ველში „ცხრილის დასახელება“ - რომელ ცხრილში ხდება მოქმედება.
ველში „ჩანაწერის ID“
მითითებულია ჩანაწერის უნიკალური ნომერი რომელ
ჩანაწერზეც ხდება მოქმედება.
ველში „კომენტარი“ - მითითებულია წინა მნიშვნელობები.რადგან ეხლა მოქმედება
არის დამატება და არა კორექტირება შესაბამისად არ გვაქვს წინა მნიშვნელობა.
დახურეთ ეკრანი და თქვენს მიერ დამატებულ ანგარიშს შეუცვალეთ სახელი.ისევ
შედით სისტემურ ჟურნალში და ვნახოთ როგორ აისახება ჩანაწერის კორექტირება
სისტემურ ჟურნალში.

ეკრანზე გვაქვს მეორე მონაცემთა ბადე „წინა მნიშვნელობები“ ჩანაწერის
დამატებისას ეს მონაცემთა ბადე ცარიელია ხოლო კორექტირებისას ემატება
ჩანაწერი სადაც მითითებულია წინა მნიშვნელობები.

ეკრანზე ჩანს ღილაკი „უფრო დეტალურად“ , როდესაც ეს ღილაკი არის ჩართული,
მაშინ მონაცემთა ბადეში „წინა მნიშვნელობები “, ID -ის ველებში მოცემულია
მიმდინარე ჩანაწერის მნიშვნელობები. თუ ღილაკი
„უფრო დეტალურად“
გამორთულია
“,
ID -ის ველებში
მოცემულია ჩანაწერის უნიკალური
იდენტიფიკატორი ( ID).

ღილაკის ჩართვისა და გამორთვისას გამოდის შესაბამისი შეტყობინებები,თუ რა
მნიშვნელობები მიეთითება ველებში.
სისტემურ ჟურნალში შეგიძლიათ ნახოთ როგორც კონკრეტული ჩანაწერის ჟურნალი,
ასევე მიმდინარე სამუშაო ეკრანში სხვა ჩანაწერების ჟურნალიც. დააჭირეთ ბარათს
„ცხრილის ჟურნალი“

ამ ეკრანში ჩანს ანგარიშთა გეგმაში
ანგარიშებზე განხორციელებული ყველა
ცვლილება კორექტირება, წაშლა , დამატება.
წაშალეთ თქვენს მიერ დამატებული ანგარიში და შემდეგ ისევ შედით სისტემურ
ჟურნალში და დადექით ბარათზე „ცხრილის ჟურნალი“

ეკრანზე „ცხრილის ჟურნალი“ ჩანს თქვენს მიერ შესრულებული მოქმედება წაშლა,
ხოლო ეკრანის მარჯვენა მხარეს „წინა მნიშვნელობები“ ჩანს რა ჩანაწერი
წაიშალა.იმისათვის რომ ნახოთ თქვენს მიერ წაშლილ ჩანაწერზე რა მოქმედებები
იყო შესრულებული, გაფილტრეთ ცხრილის ჟურნალი ჩანაწერის ID-ით .დადექით
ცხრილის ჟურნალში ველზე „ჩანაწერის ID“ (ამ შემთხვევაში 216) დააჭირეთ მაუსის
მარჯვენა ღილაკს ,აირჩიეთ ჩანაწერი „ფილტრი“ , შემდეგ ჩანაწერი „დავაყენოთ
ფილტრი მონიშნული უჯრების მნიშვნელობებით“.

ეკრანზე დარჩება მხოლოდ თქვენს მიერ წაშლილ ჩანაწერზე მოქმედებების
რეესტრი.

სისტეაში არსებობს უფრო რთული ეკრანები ,სადაც ორი ან ორზე მეტი ცხრილია
ერთმანეთთან კავშირში .ასეთი ეკრანების სისტემური ჟურნალი უფრო რთულადაა
აწყობილი.განვიხილოთ გატარებების სისტემური ჟურნალი
.ბუღალტერია/გატარებები
დაამეტეთ ერთი გატარება, დადექით გატარებაზე შედით სისტემურ ჟურნალში .

დახურეთ ეკრანი .შეიტანეთ რაიმე ცვლილება (მაგ.შეცვალეთ ანგარიში) თქვენს მიერ
დამატებული გატარებაში და ისევ შედით სისტემურ ჟურნალში. მონაცემთა ბადეში
„წინა მნიშვნელობები“ წარმოდგენილია წინა მნიშვნელობები ორი ცხრილის სახით,

ჩამოშალეთ ველი „ცხრილი“ მის გასწვრივ მდებარე ისარზე მაუსის დაჭერით ამ
შემთხვევაში ჩამოშლად სიაში არის მხოლოდ ორი ცხრილი შესაძლოა იყოს მეტიც.

„Table1“ _ში არის ოპერაციის წინა მნიშვნელობები ხოლო „Table3“ გატარებების
წინა მნიშვნელობები. თუ ჩართავთ ღილაკს „ უფრო დეტალურად“ უნიკალური
იდენტიფიკატორების ნაცვლად გამოჩნდება ანგარიშები.
იმისათვის რომ ნახოთ სრული სისტემური ჟურნალი შედით ადმინისტრირება/
სისტემური ჟურნალი. აქ არის ინფორმაცია მონაცემთა ბაზაში შესრულებულ ყველა
მოქმედებაზე,ასევე დაფიქსირებულია მომხმარებლის ბაზაში შესვლის და გასვლის .

ეს ეკრანში მოქმედებს ყველა ის ღილაკი რომელიც აქტიურია .შეგიძლიათ
გაფილტროთ სასურველი მნიშვნელობით, დაალაგოთ, მოძებნოთ და ა.შ

