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LUKU 1

1Päivitykset

Tämä järjestelmänvalvojan opas käsittelee asennusta ja konfigurointia syvällisemmin 
kuin  Mastercam X9 asennusopas. Useimpiin Mastercam X9 asennuksiin Mastercam X9 
asennusopas tarjoaa riittävästi tietoa, joten käytä sitä asennusohjeiden ensisijaisena 
lähteenä. Tätä hallintaopasta voit käyttää oppiaksesi lisää SIM-koodien päivityk-
sestä,Mastercam Mastercam Launcherin käytöstä tai Mastercamin käynnistämisestä 
komentorivien avulla sekä Mastercam asennuksen hallinnasta verkkoympäristössä.

SIM-koodien päivitys
Mikäli sinulla ei ole Mastercam ylläpitoa, kun Mastercam asennetaan tai päivitetään, 
täytyy siinä tapauksessa HASP- ja NetHASP-suojausavainten SIM-koodit päivittää. 
SIM-koodi on päivitettävä, ennen kuin uutta tai päivitettyä Mastercam versiota 
voidaan käyttää. 

HUOMIO: NetHASP-koodien päivitys ohjeet ovat sivulla 26.

Päivityskoodi on tiedosto, jonka olet saanut jollakin seuraavista tavoista:
 Olet saanut sen Mastercam ohjelmiston mukana
 Se on lähetetty sinulle sähköpostin osana
 Olet saanut sen sähköpostin liitteenä

HUOMIO: Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos sinulla ei ole päivitettyä 
koodia. 

Koodipäivitystiedostojen tarkennin osoittaa päivitettävän SIM-lisenssin tyypin. 
Mastercam asennusohjelma liittää nämä tiedostotarkentimet SIM-koodien päivityk-
seen käytettäviin ohjelmiin.

Tiedostotarkenti
met

SIM-lisenssin 
tyyppi

Päivitysohjelma

HCODE HASP HaspX.exe
NHCODE NetHASP NHaspX.exe
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HUOMIO: Jos tietokoneessa on useita HASP SIM-suojaimia, irrota 
kaikki muut SIMit paitsi Mastercam SIM ennen kuin annat päivitetyn 
koodin. 

Ennen koodin päivitystä
Valmistaudu päivitykseen käyttämällä jotakin seuraavista menetelmistä. 
Valmistautuminen perustuu vastaanottamasi päivityskoodin formaattiin ja 
omiin mieltymyksiisi:
 Sähköpostin liite: Tallenna liite helposti löydettävään kansioon. (Älä 

muuta tiedoston tarkenninta.) 
 Mastercam X9 asennusmedia: Aseta media sitä vastaavaan asemaan 

avataksesi tiedoston.

HASP-koodien päivitys

TÄRKEÄÄ: Varmista ennen tätä asennusvaihetta, että olet tehnyt 
kohdat HASP-suojauspalikan asennus (yksittäiskäyttölisenssi) ja Master-
camin asentaminen Mastercam X9 asennusoppaan mukaisesti. 
Seuraavat vaiheet tulee myös tehdä sillä tietokoneella, jolle NetHASP on 
kiinnitetty. Päivittäminen etäyhteyden kautta vaatii erityistoimenpiteitä.

HASP-päivityskoodin antaminen:

HASP koodi voidaan antaa automaattisesti tai kaksoisklikkaamalla päivityskoodin 
tiedostoa (*.HCODE). Päivitys suoritetaan manuaalisesti seuraavasti.
1 Valitse jokin seuraavista menetelmistä HaspX.exe-ohjelman ajamiseksi. 

Menetelmä riippuu päivityskoodin formaatista ja omista mieltymyksistäsi:
 Valitse Windowsin työpöydältä Käynnistä, Kaikki ohjelmat, Mastercam 

X9 ,Apuvälineet, Hasp X.
tai

 Käytä Windows Resurssinhallintaa selataksesi Mastercam 
asennushakemistoon ja kaksoisklikkaa HaspX.exe. 

HaspX-ohjelma tunnistaa SIM-ohjaimen, näyttää SIM-ohjaimen sarjanumeron 
ja sen hetkiset Mastercam-ohjelmistotuotteet. Varmista, että sarjanumero on 
sama kuin Mastercam X9 mukana tullut sarjanumero.
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VIHJE: Kirjoita sarjanumero muistiin siltä varalta, että joudut ottamaan 
yhteyttä tekniseen tukeen.

2 Klikkaa HaspX-valintaikkunassa kohtaa Päivityskoodi avataksesi saamasi 
kooditiedoston. HaspX-ohjelma purkaa päivityskoodin tiedostosta.

3 Valitse Päivitä HASPX-valintaikkunan yläosasta. Ohjelma päivittää SIM-
suojaimen ja näyttää tuotteet, joihin SIM on aktivoitu.

4 Valitse OK poistuaksesi HaspX-ohjelmasta. 

MUISTA:

 Aloituspäivä / Loppumispäivä: Näyttää SIM-suojaimen voimassaolon 
alkamis- ja loppumispäivän.

 Ylläpidon voimassaolo päättyy: Tässä kentässä näkyy ylläpidon 
mukainen loppumispäivä.

 HASPin tila: Tässä kentässä näkyy, onko ohjelma tunnistanut 
HASP SIMin tietokoneestasi vai ei.
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SIM ei löydy -virhe
Joissakin harvinaisissa tapauksissa Mastercam ei ehkä löydä SIM-palikkaa. Kokeile 
tällöin seuraavaa:

 Käynnistä NHasp.exe ja varmista, että SIMin tyyppi on oikein valittu; joko 
HASP tai NetHASP:

 Poista ja kiinnitä SIM uudelleen.
 Kokeile jotakin toista USB-porttia.
 Tarkista että SIMissä palaa valo. SIM ilman valoa on joko rikkoutunut tai se ei 

saa USB-portin kautta virtaa.
 Asenna SIM-ajurit uudelleen (katso SIM-ajurien manuaalinen asennus osio). 

Jos ongelmaa ei saada kuntoon, ota yhteyttä tekniseen tukeen.

SIM-ajurien manuaalinen asennus
Mastercamin asennusohjelma asentaa automaattisesti ohjelmiston, jota HASP SIM 
tarvitsee Mastercamissa. Jos SIM-ajurit täytyy asentaa uudelleen, valitse Käynnistä, 
Kaikki ohjelmat, Mastercam X9, Apuvälineet, Hasp Setup,  ja seuraa näytölle 
tulevia ohjeita SIM-ajureiden asentamisessa.

Mastercam asennuksen korjaaminen
Jos ongelmia ilmenee, etkä ole saanut viestiä SIMin tai HASPin ajuriongelmasta, 
kannattaa koettaa Mastercam asennuksen korjausta, joka kuvataan seuraavaksi. 

Asennuksen korjaaminen:

1 Aseta Mastercam X9 levyke tai muistitikku asemaan.
2 Valitse Mastercam X9 asennus.
3 Valitse Korjaa ja seuraa ohjeita.
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Mastercam päivitys
Kun uusi Mastercam ylläpitopäivitys ilmestyy, se on ladattavissa Mastercamin suoma-
laiselta sivustolta (www.mastercam.fi). Ylläpitopäivitys on suoritettava tiedosto (.EXE), 
jonka voi ajaa nykyisen Mastercam asennuksen päivittämiseksi.
Ennen päivittämistä, tulee Mastercam sulkea. Jos päivitys aloitetaan ja Mastercam on 
vielä käynnissä, asennus pyytää sulkemaan kaikki tietokoneella avoinna olevat 
Mastercam-istunnot.

TÄRKEÄÄ: Nämä ohjeet ovat voimassa vain englanninkielisillä 
Mastercam ohjelmilla, jotka ovat yhteydessä CNC Software -yhtiön 
sivuihin ja päivittyvät sieltä. Omalta jälleenmyyjältä saat tietoa 
Mastercam suomenkielisten päivitysten saatavuudesta.

Päivitysten lataaminen ja asentaminen
Mastercam päivitysten lataaminen ja asentaminen:

1 Lataa Mastercamin sivustolta viimeisin päivitys tai pyydä se Mastercam-
edustajaltasi tai maahantuojalta.

2 Kopioi ladattu tiedosto sille tietokoneelle, jolle haluat suorittaa päivityksen.
3 Jos Mastercam on käynnissä, sulje se.
4 Kaksoisklikkaa lataamaasi päivitystiedostoa ja seuraa kehotteita.
5 Kun asennus on päättynyt, klikkaa Valmis.

Päivityksen voi tehdä Mastercam myös Ohje valikosta päivityspalvelun kautta:
1 Valitse Ohje, Päivitä Mastercam. Mastercampäivitysikkuna avautuu.

HUOMIO: Päivitysten tarkastamiseksi sinulla tulee olla yhteys Internet-
tiin. 

2 Päivitysikkunassa näkyvät uusimpien päivitysten päivämäärät. Ota käyttöön 
ruutuja klikkaamalla toiminnot Tarkasta päivitykset automaattisesti tai 
Näytä uudet päivitysilmoitukset.

3 Klikkaamalla Tarkasta nyt tarkistetaan viimeisin Mastercam päivitys. 
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2Mastercamin käynnistäminen

Tässä luvussa käsitellään erilaisia tapoja käynnistää Mastercam. Voit käyttää joko 
Mastercam Launcher -ohjelmaa tai komentorivin asetuksia määrittämään käynnistys-
asetuksia.

Mastercam Launcher
Mastercam Launcher -ohjelmistolla voidaan määritellä työasema- tai käyttäjäkohtai-
sesti Mastercamin käynnistyksessä mukaan otettavat ominaisuudet. Mastercam Laun-
cherin avulla voidaan tehdä seuraavaa:

 Määrittää käytettävä ohjelmistotyyppi ja sen taso, kuten Mill tai Mill 3D.
 Hallita käytettävissä olevia Mastercamin lisätuotteita.
 Käynnistää Mastercam käyttäen joko HASPia tai NetHASPia.
 Käyttää Mastercamia antaen sille jälleenmyyjä-, teollisuus-, oppilaitos- tai 

opiskelijaoikeudet (tämä valinta vain jälleenmyyjien Mastercam 
suojauspalikoilla)

 Käynnistää Mastercam joko ylläpidon kera tai ilman sitä (tämä valinta vain 
jälleenmyyjien Mastercam suojauspalikoilla).

 Luoda omia Mastercamin käynnistysikoneja, joissa on halutut 
käynnistysparametrit.

 Tallentaa nykyiset asetukset rekisteriin ja/tai avata Mastercam 
napsautettaessa OK-painiketta.

Mastercam Launcher on tarkoitettu pääasiassa NetHASP-asiakkaille ja Mastercam-
jälleenmyyjille. Jotkin valinnoista (kuten otetaanko Mastercam ylläpidot käyttöön vai 
ei) ovat saatavana vain käytettäessä jälleenmyyjän suojauspalikkaa. 

 Mastercam Launcherin käynnistäminen
Käynnistä Mastercam Launcher napsauttamalla Käynnistä,  Kaikki ohjelmat, 
Mastercam X9, Apuvälineet, Mastercam Launcher. Kun käynnistät Mastercam Laun-
cherin, seuraavanlainen valintaikkuna Figure 1 avautuu. 
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Kuva 1:  Mastercam Launcher -valintaikkuna

Valintaikkunassa näkyvät tiedot
 Informaatioalue: Näyttää käytössä olevan HASPin (tai NetHASPin) 

sarjanumeron, sen voimassaoloajan ja ylläpidon loppumisen päivämäärän.
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MUISTA:

 Jos käytössä on SIMin pysyvä koodi, näytetään päivämäärän sijasta 
"Pysyvä".

 Ylläpidon voimassaolo näyttää päivämäärän, jolloin tämän 
SIMin ylläpito lakkaa olemasta voimassa. Väliaikaisilla koodeilla 
HASPin ja ylläpidon voimassaolo päättyy samaan aikaan.

 Ohjelmistoalue: Tällä alueella näytetään lisenssin ohjelmistotyyppi, kyseisen 
tyypin taso ja tila.
Taso-sarakkeessa olevalla pudotusvalikolla voidaan valita kunkin tuotteen 
taso. NetHASPin käyttäjät näkevät käytettävissä olevat tasot ovat ja voivat 
valita, mitä käyttävät. Vain ne tasot, joille on olemassa lisenssi tälle 
suojauspalikalle, näytetään.
Tila-sarakkeessa olevalla pudotusvalikolla voidaan valita kunkin tuotteen tila:
 Aktiivinen – ohjelma on valittavissa käytettäväksi.
 Ei aktiivinen – ohjelmaa ei voida ottaa käyttöön (toimii kuten tuotteelle ei 

olisi lisenssiä).
 Käynnistys – Mastercam käynnistyy tämä tuote oletuksena.

Kuva 2:  Jälleenmyyjä - HASPin asetusten esimerkki

Kuva 3:  NetHASP esimerkki (ei jälleenmyyjä)
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MUISTA:

 Ellei tuotteelle ole lisenssiä ohjelmoituna SIMiin, koko vastaava rivi on 
epäaktiivinen.

 Jälleenmyyjän HASPilla tai NetHASPilla kaikki tuotteet ovat 
käytettävissä. Ei-jälleenmyyjän NetHASPilla niitä tuotteita, joille 
ei ole lisenssiä, ei ole valittavissa.

 Lisätuotteiden alue: Tällä alueella näytetään kaikki käytettävissä olevat 
lisätuotteet ja montako lisenssiä niille on tällä hetkellä saannissa.
Ottaaksesi lisenssiin käyttöön tämän istunnon ajaksi napsauta Tila-sarakkeella 
olevaa nuolta haluamasi lisätuotteen kohdalla ja valitse Käytössä. Jos valitset 
Ei käytössä asetuksen, tämä lisätuotetta ei voi käyttää, vaikka NetHASPilla 
olisikin vapaita lisenssejä.
Sarakkeessa oleva Ei lisenssiä tarkoittaa, ettei tätä lisätuotetta ole SIMssä 
eikä se siten voi olla käytettävissä.
Ne tuotteet, joiden kohdalla on merkintä Automaattinen käyttöönotto 
otetaan käyttöön automaattisesti aina tarvittaessa.
Ne lisätuotteet, joita ei kuulu SIM:n lisenssiin, eivät ole käytettävissä. Jos 
lisätuote on lisensioitu SIMiin, mutta sen kaikki lisenssit ovat käytössä, 
sarakkeen Käytettäviä lisenssejä kohdalla lukee 0 eikä sitä voi käyttää.

Kuva 4:  Jälleenmyyjä - HASPin asetusten esimerkki
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Kuva 5:  NetHASP esimerkki (ei jälleenmyyjä)

 Lisenssityyppi-alue: Näillä valintanapeilla voidaan muuttaa SIMin tyyppiä 
valitsemalla joko HASP, NetHASP, NetHASP paikallinen tai ohjelmisto. Näiden 
valintojen käyttömahdollisuus riippuu siitä, onko näihin yhteyttä kun 
Mastercam Launcher käynnistetään.

 Emulointi alue (vain jälleenmyyjät): Tällä alueella jälleenmyyjät voivat 
asettaa Mastercaminsa käyttäytymään, kuten siinä olisi joko jälleenmyyjän, 
teollisuuden, oppilaitoksen tai opiskelijaversion ominaisuudet. Jälleenmyyjä 
voi käyttää Mastercamia myös joko ylläpidon kanssa tai sitä ilman. 

HUOMIO: Ylläpitovalinta on valittuna ja harmaana, jos Jälleenmyyjä-
valinta on käytössä. Se on aktiivisena/muutettavissa, jos Teollisuus- tai 
Oppilaitos-valinta on käytössä.

 Luo pikakuvake: Tällä valinnalla luodaan Mastercam Launcherin nykyisten 
asetusten mukainen pikakuvake ja pyydetään antamaan pikakuvakkeelle nimi. 
Tämä pikakuvake sisältää kaikki ne Mastercam komentoriviparametrit, joita 
tarvitaan Mastercam Launcherissa valittujen asetusten ottamiseen käyttöön.
Kun luot pikakuvakkeen etkä anna sille nimeä, Mastercam nimeää 
ensimmäisen pikakuvakkeen nimellä Mastercam (1) ja seuraaville 
pikakuvakkeille saman nimen, mutta numeroa kasvattaen.

 Tallenna asetukset poistuttaessa: Mastercam Launcherin asetukset 
tallentuvat rekisteriin, kun napsautat OK-painiketta. Jos valitset Peruuta 
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poistuaksesi valintaikkunasta, asetuksia ei tallenneta rekisteriin, vaikka tämä 
olisikin valittuna. 

 Käynnistä Mastercam: Tällä valinnalla käynnistetään Mastercam, kun 
napsautetaan OK-painiketta. Jos valitset Peruuta poistuaksesi 
valintaikkunasta, Mastercam ei käynnisty, vaikka tämä olisikin valittuna.

Komentorivin parametrien käyttö
Mastercam Launcherin käyttämisen sijasta voidaan Mastercam-ohjelmistotuotteisiin 
komentorivin parametrien avulla ladata valituille käyttötasoille lisenssejä ja lisäoh-
jelmia. Yleensä komentorivin parametreja käytetään tietyn NetHASP-lisenssin pyytämi-
seen Mastercamin käynnistyksen yhteydessä. Voit käyttää niitä myös HASP-lisenssien 
kanssa käynnistääksesi Mastercamin jollain tietyllä ohjelmistolla tai tasolla tai jättääk-
sesi vastaavasti käytöstä jonkin ohjelman tai tason .

HUOMIO: Mastercam Launcherin avulla tehdyt pikakuvakkeet sisältävät 
automaattisesti tarvittavat komentorivin parametrit.

Mastercam ottaa käyttöön tarvittavat lisenssit käynnistyksen yhteydessä ja vaihtaa 
sitten niitä joka kerta, kun valitaan koneenmäärittelyt erilaisille konetyypeille (Mill, 
Lathe, Router, Wire tai Mil-Turn). Tämä joustava rakenne sallii NetHASP-lisensoinnin 
dynaamisen käytön.
Käynnistettäessä Mastercam X9 ilman komentoriviparametreja se tekee seuraavia 
asioita: 

1 Ottaa käyttöön Mastercam Design lisenssin, jos sellainen on käytettävissä.
2 Jos Design-lisenssiä ei ole käytettävissä, Mastercam ottaa käyttöön saatavissa 

olevan korkeimman tason lisenssin Mill-, Lathe-, Router- tai Wire-ohjelmille.
Kun valitaan koneenmäärittely (Mill, Lathe, Router, Wire tai Mill-Turn), joka eroaa siitä, 
mihin käytössä oleva lisenssi kohdentuu, Mastercam vapauttaa käytössä olevan lisenssi 
ja ottaa valittua koneenmäärittelyä vastaavan tuotelisenssin käyttöön.
Lisäämällä Mastercamin pikakuvakkeeseen komentorivin parametreja voidaan 
määrittää, mitkä tuotelisenssit valitaan Mastercamin istunnon aikana. Kun esimerkiksi 
halutaan luoda pikakuvake, joka valitsee vain Mill 3D ja Router 3D lisenssit, lisätään 
Mastercamin pikakuvakkeeseen seuraavat komentorivin parametrit: /M3 /R3.
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Mastercamin ikonin komentojen asettaminen
Komentorivin parametrien asettaminen Mastercamin ikoniin:

1 Hiiren oikealla painikkeella napsautetaan Windows-
työpöydällä Mastercam X9 -ikonia.

2 Valitse Ominaisuudet ja sitten Pikakuvake-välilehti. 

3 Lisää yksi tai useampi komentorivin parametri Kohde-kenttään.
Kutakin komentoa varten täytyy olla kauttaviiva "/”, ja kukin parametri täytyy 
erottaa välilyönnillä. (Katso lisätietoja kohdasta Komentorivin parametrit 
sivulla 14 .) Esimerkiksi yksittäisen Mill Entry -lisenssin pyytämiseksi kirjoita:
"C:\Program Files\mcamx9\Mastercam.exe" /ME

Mill 3D -lisenssin ja Solids-lisenssin pyytämiseksi kirjoita:
"C:\Program Files\mcamx9\Mastercam.exe" /M3 /S

Kolmen lisenssin - Mill, Lathe ja Solids - pyytämiseksi käynnistyksen 
yhteydessä:
"C:\Program Files\mcamx9\Mastercam.exe" /M2 /L1 /S

TÄRKEÄÄ: Jos hakemistonimessä on välilyöntejä, käytetään seuraavaa 
muotoa:

 Lisää hakemistopolun ympärille lainausmerkit. 

 Näppäile komentorivin parametrit lainausmerkkien ulkopuolelle.

4 Napsauta OK-painiketta hyväksyäksesi muutokset ja poistuaksesi 
Ominaisuudet-valintaikkunasta. 
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Komentorivin parametrit
Seuraavassa taulukossa on kaikki komentorivin parametrit kullekin Mastercam-tuot-
teelle. Kaikki ohjelmat eivät kuitenkaan välttämättä sisälly hankkimaasi Mastercam-
asennukseen.

HUOMIO: Jos käytät komentorivin parametreja ottaaksesi pois käytöstä 
jotakin tuotteita tai ottaaksesi käyttöön HASPin tai NetHASPin tukemat 
alemman tason tuotteet, näytetään käynnistyksen yhteydessä luettelo 
HASPin tai NetHASPin hyväksymistä ja komentorivin parametrien muok-
kaamista tuotteista.

Mastercam Design

Mastercam Mill

Mastercam Lathe

Mastercam Router

 /D = Vain Design (edellyttää erillistä Design-lisenssiä). 
Käytetään esimerkiksi silloin, kun halutaan ladata 
työstöratoja sisältävä kappale, mutta ei haluta ottaa 
käyttöön Mill, Lathe tai Router-lisenssejä.

 /noD = Design ei käytössä

 /ME = Mill Entry  /M3 = Mill 3D*

 /M2 = Mill *  /noM = Mill ei 
käytössä 

 /LE = Lathe*  /L1 = Lathe*

 /noL = Lathe ei 
käytössä

 /RE = Router Entry  /R3 = Router 3D*
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* Uusi nimi X9 versiosta lähtien

Mastercam Wire

Mastercam Art

Kaikki tuotteet

Mastercamin lisäohjelma-toiminnot

 /R2 = Router *  /noR = Router ei 
käytössä

 /W2 = Wire  /noW = Wire ei 
käytössä

 /Art = Art  /noArt = Art ei 
käytössä

 /noRem= Älä näytä tuoteviestiä 

 /C5 = Curve/Drill5ax 
(lisätoiminto Mill tai 
Router)

 /noC5 = Curve/
Drill5ax ei käytössä 
(lisätoiminto Mill tai 
Router)

 /MT1 = Mill-Turn level 
1

 /noT = Mill-Turn 
lisäosa ei käytössä

 /MT3 = Mill-Turn 
(täysi versio) lisäosa

 /noT = Mill-Turn 
lisäosa ei käytössä

 /Engr = Kaiverrus 
lisäosa

 /noEngr = Kaiverrus 
lisäosa ei käytössä

 /Port = Port Expert 
lisäosa

 /noPort = Port Expert 
lisäosa ei käytössä

 /Blade = Blade Expert 
lisäosa

 /noBlade = Blade 
Expert lisäosa ei 
käytössä
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Virheilmoitukset
Kun Mastercam käynnistyy, se hakee lisenssiä NetHASP-palvelimelta. Alla ovat ylei-
simmät virheilmoitukset, joita saatetaan näyttää silloin, kun lisenssiä ei löydy.
Virhe tarkistettaessa [tuotteen nimi] lisenssiä. Tälle tuotteelle ei ole 
hankittu yhtään lisenssiä.? Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi ja hanki tarvittavat lisenssit.
Aktiivista NetHASP-lisenssipalvelinta ei löytynyt. ?NetHASP lisenssipalvelin ei 
ole käynnissä. Tarkista NetHASP-palvelin ja tarpeen vaatiessa käynnistä se uudelleen.
Kaikki lisenssit ovat käytössä. ?Käyttäjien maksimimäärä on ottanut tuotteen 
käyttöön.
Mastercam tarkastaa kerran 2 - 10 minuutissa, että NetHASP-palvelin on yhä toimin-
nassa ja että NetHASP-avain on kytkettynä palvelinkoneeseen. Jos tarkistuksen tulos 
on kielteinen - esimerkiksi sähkökatkon tai palvelinkoneen virheen vuoksi - ilmestyy 
jokaiseen Mastercamia käyttävän tietokoneen näyttöön seuraava viesti:
Yhteys SIM-palikkaan on menetetty. Mastercam suljetaan automaattisesti. 
Sinulla on mahdollisuus tiedostosi tallentamiseen yhden kerran. ?Tähän vies-
tiin tulisi suhtautua hyvin vakavasti. Tallenna työsi nopeasti ja sulje Mastercam. Tarkista 
NetHASP-suojausavaimen kytkentä ja tarpeen vaatiessa kytke se uudelleen. 

 /Probe = Mittapää 
lisäosa

 /Probe = Mittapää 
lisäosa ei käytössä

 /X5 = Moniakseliset 
lisäosa

 /noX5 = Moniakseliset 
radat ei käytössä

 /N = NetHASP 
käytössä (verkko)a

 /NL = NetHASP 
käytössä (paikallinen)a

 /H = HASP käytössäb

 /Nest = Nestaus  /noNest = Nestaus ei 
käytössä

a. Käytä näitä komentorivin parametreja kumotaksesi 
rekisteriasetukset, jotka syötettiin NetHASP/HASP-asennusohjelmiin.
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Mastercam lisäasetusten konfigurointi
Mastercam asennus sisältää Mastercam Advanced Configuration -ohjelman, jolla 
voidaan määritellä eri asetuksia. Tällä voidaan esimerkiksi valita, näytetäänkö Master-
camin käynnistyksessä aloituskuva.

Tämä apuohjelma käynnistetään valitsemalla Advanced Configuration, joka löytyy 
kohdasta Käynnistä - Kaikki ohjelmat - Mastercam X9, Apuvälineet. Lisätietoja saat 
klikkaamalla Ohje-painiketta.
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LUKU 3

3Verkon hallinta

MastercamTässä luvussa käsitellään Mastercamin asennusta verkkoon ja Mastercamin 
hallintaa verkossa. 

Verkon ylläpitäjän kelpoisuusvaatimukset
Verkon ylläpitäjän on oltava ammattitaitoinen ja kyettävä suoriutumaan seuraavista 
tehtävistä: 

 Saatava kaatunut verkko toimimaan kohtuullisessa ajassa. Verkkolisenssin
käyttö edellyttää vakaata verkkoa.

 Verkkokäyttö on konfiguroitava tämän oppaan ja Nesthasp.txt-tiedoston
ohjeiden mukaisesti. Katso Lisätietoja NetHASP-suojainpalikasta sivulla 32
yksityiskohtaisemmin nethasp.txt tiedostossa olevista asetuksista.

 Osattava käyttää tekstieditoria.
 Ymmärrettävä ja muokattava oikein komentorivin parametreja.
 MastercamYmmärrettävä, mikä lisenssi otetaan käyttöön, kun kukin

Mastercamin ohjelmistoista käynnistyy.
 Kyettävä käyttämään Mastercamin MastercamNHaspX.exe-apuohjelmaa.
 MastercamAsennettava Mastercam kaikkiin tietokoneisiin, joissa sitä tarvitaan.

Mastercamia ei voi käyttää yhteisestä verkkoasemasta. Sovellus on
asennettava jokaiseen yksittäiseen koneeseen, jossa sitä käytetään.

 Tunnistettava NetHASP, sinipunainen suojauspalikka, joka asetetaan
NetHASP-palvelintietokoneen USB-porttiin. Vaikka NetHASP ulkoisesti on
samanlainen kuin HASP, se toimii eri tavalla. HASP- ja NetHASP-
suojauspalikoita ei voi vaihtaa keskenään.

 On oltava sähköpostisoite, johon voidaan vastaanottaa liitteitä. Kaikkein
käytännöllisin tapa NetHASP:n päivittämiseksi on lähettää päivitystiedosto
sähköpostin liitteenä.

TÄRKEÄÄ: Säilytä NetHASP-palikka turvallisessa paikassa. Sen 
katoaminen haittaa kaikkia verkon Mastercam-käyttäjiä.
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Asennus
Mastercam asentaa komponentteja myös Windowsin system32-kansioon ja nämä 
komponentit on voitava rekisteröidä Windows-rekisteriin. Mastercam joutuu asenta-
maan HASP-ajurit. Tästä syystä Mastercam X9 voidaan asentaa vain järjestelmänval-
vojan oikeuksin. 
Jotta MastercamX9 voidaan asentaa asianmukaisesti, käyttäjällä on myös oltava Asiak-
kaaksi tekeytyminen todentamisen jälkeen (Impersonate a client after authentication) 
-ryhmän oikeudet. Järjestelmänvalvojilla on nämä oikeudet oletusarvoisesti, mutta 
joissakin tapauksissa näitä oikeuksia ei ole ollut määriteltyinä. Ilman tätä käyttöoike-
utta asennus lopulta epäonnistuu sen jälkeen, kuin kaikki ohjelmatiedostot on kopi-
oitu. Tässä tapauksessa asennuksen tilan tekstikohdassa lukee “Publishing Product 
Information.”
Kun Mastercamia asennetaan järjestelmänvalvojan oikeuksin, on valittava Ohjel-
misto(t) asennetaan (kaikille käyttäjille) -vaihtoehto. Tämä vaihtoehto on asennusoh-
jelman oletusarvona.
Mastercam X9  -versiota ei voi asentaa asemaan, joka on luotu SUBST-komennolla. 
Sinun on käytettävä asennusaseman varsinaista tiedostopolkua, ei sitä korvaavaa 
aseman kirjainta.
Mastercam ohjelman kelvollista asentamista ja käyttöä varten tulee koneella olla 
normaalit Windows-käyttöoikeudet.

Järjestelmäasetukset
Seuraavaksi käsitellään tärkeitä tiedostojärjestelmän asetuksia, joihin kuuluu tiedos-
tojen ja rekisteröinnin käyttöoikeudet, verkon konfigurointi ja käyttäjäryhmien 
oikeudet.

Mastercam Asennuskansiot
Tämän Mastercam asennuksen oletuskansiot perustuvat sekä Windows-käyttöjärjes-
telmän muotoon ja tyyppiin että myös Mastercamin tiedostotyyppeihin (ei-muokat-
tavat ja muokattavat tiedostot).
Käyttäjien muokattavissa olevat tiedostot on tallennettu kahteen eri paikkaan, joka 
riippuu siitä, onko tieto käyttäjäkohtaista vai jaettua.



JÄRJESTELMÄASETUKSET   21
Seuraavassa taulukossa kansionimessä oleva # tarkoittaa tällä hetkellä asennetun 
Mastercam versinumeroa.

 MastercamX9 tarvitsee luku- ja kirjoitusoikeudet käyttäjän Tiedostot- ja Julkiset 
tiedostot -kansioihin.

Rekisteri
Mastercam käyttäjillä on oltava oikeudet lukea HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CNC 
Software, Inc.\ -rekisteriavaimen tietoja. Tämä avain luodaan asennuksen yhtey-
dessä, ja se sisältää Mastercamin X9 oletusasetukset.
Mastercamin käyttäjillä on myös oltava luku ja kirjoitusoikeudet rekisteritiedostoon 
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\CNC Software, Inc.\. Tämä avain luodaan, kun 
käyttäjä ensimmäisen kerran käynnistää Mastercam X9 ohjelman ja sitä käytetään 
käyttäjäkohtaisten asetusten tallentamiseen.
Näiden rekisteritiedostojen käyttöoikeudet ovat Windows-käyttöjärjestelmän oletus-
asetuksia, joten niitä ei tarvitse määrittää asennettaessa oletusasetusten mukaista 
Windowsia.

Verkko
MastercamMastercam X9 voi käyttää NetHASP- suojausavainta, jolloin Mastercamin 
lisenssit jaetaan keskitetysti. Koska näitä lisenssejä käytetään verkossa, verkon palvelin-
koneen palomuurin on sallittava verkkolisenssipalvelimen yhteydet tietokoneisiin, 
joihin Mastercam on asennettuna. Yhteys määritellään kahdella asetuksella:

 Palomuuri on määriteltävä avaamaan portti 475.
 NetHASP-palvelinohjelmalle (c:\windows\sysWOW64\nhsrvice.exe) on 

sallittava pääsy palomuurin läpi.

Mastercamin asennuskansiot

Ohjelmatiedostot (ei-muokattavat)
C:\Program Files\mcamx#
C:\Program Files\Common Files\Mastercam

Käyttäjän muokattavissa olevat tiedostot
Windows 7 ja Windows 8 -käyttöjärjestelmät:
C:\Käyttäjät\<Käyttäjän nimi>\Tiedostot\my mcamx#
C:\Käyttäjät\Julkinen\Julkiset tiedostot\shared mcamx#



22  MASTERCAM X9/ Verkon hallinta
Ohjeita asetusten muuttamiseen saat palomuurin oppaista.

Käyttäjäryhmien oikeudet
Käyttäjäryhmien oikeuksien avulla voidaan tehokkaasti rajoittaa pääsyä Windows-
käyttöjärjestelmään. Mastercam X9käyttää ryhmien oletusasetuksia. Useimmilla muilla 
käyttäjäryhmien oikeuksilla ei ole vaikutusta Mastercamin käyttöön. Käyttäjäryhmien 
oikeuksien erilaisilla yhdistelmillä voi kuitenkin olla vaikutusta Mastercam X9 ohjel-
miston käyttöön.

Asennuksen oletusarvojen asettaminen
Voit määrittää asennuksen oletusarvot mcim.ini -tiedostoon, joka sijaitsee asennus-
levyn -kansiossa. mcim.ini -tiedosto on tekstitiedosto, joka sisältää seuraavat asen-
nuksen oletusarvot:

 Asennusohjelman kieli
 Ohjelman kieli
 Yksiköt
 Asennustyyppi
 SIM-tyyppi
 Kohdehakemisto

Asennuksen oletusarvojen asettaminen:

1 Kopioi asennuslevyn sisältö paikalliseen tai verkkoasemaan.
2 Avaa mcim.ini-tiedosto tekstieditorissa. (Älä muuta tätä tiedostoa 

tekstinkäsittelyohjelmalla)
3 Voi poistaa haluamasi asetuksen käytöstä muuttamalla sen kommentiksi 

lisäämällä ensimmäisten merkkien eteen merkin ;;.
4 Tallenna tiedosto.

HUOMIO: Muokattu asennus on asennettava tallennetusta sijainnista.

NetHASP Serverin asennus
Vaikka NetHASP tukee useimpia verkkoja, CNC Software Inc. testaa ja tukee sen 
käyttöä vain Windows 7 ja Windows 8 käyttöjärjestelmien TCP/IP-verkkoympäristössä. 
Lisätietoja on kohdassa Lisätietoja NetHASP-suojainpalikasta sivulla 32.
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NetHASP-palvelimen määrittäminen:

1 Liitä NetHASP-palikka NetHASP-serverinä käytettävän tietokoneen USB-
porttiin.

2 MastercamAsenna Mastercam X9  levy tietokoneen DVD-asemaan. (Jos 
Mastercam on muistitikulla, asenna tikku USB-porttiin.) Käytä yhtä seuraavista 
menetelmistä Mastercamin asennukseen:
 MastercamJos tietokoneessa on Autorun valittuna, Mastercamin asennus 

käynnistyy automaattisesti. 
 Valitse DVD-asemasta tai muistitikulta Setup.exe ja kaksoisklikkaa sitä. 

3 Valitse asennusvalikosta Apuohjelmat. 
4 Valitse listasta NetHASP Server ja seuraa ohjeita.
5 Valitse Valmis asennuksen tultua valmiiksi.

HUOMIO: Mastercam-ohjelmia voidaan asentaa NetHASP-palvelimeen, 
mutta se ei ole välttämätöntä.

6 Käytä NHaspX.exe-apuohjelmaa saatavissa olevien Mastercam-lisenssien 
tarkastamiseksi.
Voit kopioida NHaspX.exe-tiedoston DVD:ltä. Lisätietoja tästä apuohjelmasta 
on kohdassa NHaspX.exe-apuohjelman käyttö sivulla 27.

Mastercamin asettaminen NetHASPin käyttöä varten:

1 Asenna Mastercam X9 käyttäen Mastercam X9 Asennusoppaan ohjeita.
2 Asenna TCP/IP-verkkoprotokolla, jos sitä ei ole vielä asennettu.
3 Käynnistä NHaspX.exe. Aseta SIMin tyypiksi NetHASP ja käyttötavaksi 

Verkko.
 Jos tietokone ei toimi NetHASP-palvelimena, valitse Verkko.
 Jos tietokonetta käytetään myös NetHASP-palvelimena, valitse 

Paikallinen. 
4 Kopioi DVD:n tai muistitikun \common\support\nhaspx.exe -kansiosta 

nethasp.ini  -tiedosto Mastercamin päähakemistoon (yleensä c:\Program 
Files\mcamx9).
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5 Käytä haluamaasi tekstieditoria lisätäksesi nethasp.ini -tiedostoon 
asiaankuuluvan verkkoprotokollan ja tiedot NetHASP-palvelimena toimivasta 
tietokoneesta (tietokoneista). 

TÄRKEÄÄ: MastercamMastercamJos tämä vaihe jätetään tekemättä, 
Mastercamin käynnistyksen ja kaikista verkon koneista tehtävän verkkoli-
senssien tarkastuksen lisäksi NetHASP-palvelimen tunnistamiseen kuluu 
enemmän aikaa. Erityisen kauan aikaa saattaa kulua siinä tapauksessa, 
että toiset Mastercamin käyttäjät ovat ottaneet kaikki lisenssit käyttöön. 
Tämä viive estetään konfiguroimalla nethasp.ini -tiedosto etsimään 
NetHASP-palvelinta määritellystä osoitteesta.

6 Kohdassa Komentorivin parametrien käyttö sivulla 12 neuvotaan luomaan tai 
editoimaan pikakuvakkeita Mastercamin käynnistämiseksi komentorivin 
parametrien avulla.

HUOMIO: MastercamMastercamin asennusohjelma asentaa automaat-
tisesti NetHASP-ajurit. Jos asennusohjelmaa ei suoritettu loppuun tai jos 
NetHASP-ajurit on poistettu,Mastercam ei voi tunnistaa NetHASP-
suojainta. Ongelma korjataan käynnistämällä haspdinst.exe Master-
camin \common -kansiosta (esimerkiksi, C:\Program 
Files\mcamx9\common). 
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Kuva 1:  Suositeltavat nethasp.ini-tiedoston asetukset TCP/IP-
verkkoprotokollalle

NetHASP lisenssien enimmäismäärä
NetHASP-20 tai NetHASP-50 ovat yleisimmät käytössä olevat NetHASP-konfiguraa-
tiot. NetHASP-20 sallii jokaiselle tuotteelle enintään 20 samanaikaista käyttäjää. 
NetHASP-50 sallii jokaiselle tuotteelle enintään 50 samanaikaista käyttäjää. NetHASP-
20:llä voi olla kaiken kaikkiaan 180 samanaikaista käyttäjää. 20 Mill Entry, 20 Mill, 20 
Mill 3D, 20 Lathe, 20 Wire, 20 Design, 20 Router Entry, 20 Router, ja 20 Router 3D käyt-
täjää. NetHASP-50:llä voi olla kaiken kaikkiaan 450 samanaikaista käyttäjää (Huomaa, 
että X9-ohjelmat ovat nimeltään Mill Entry, Mill ja Mill 3D; Lathe-ohjelmat on yhdis-
tetty Lathe-nimeksi ja Router-ohjelmat ovat nimeltään Router Entry, Router ja Router 
3D.)

[NH_COMMON]

;; This NetHASP.INI file is configured for TCPIP. 

;; Please note that you will have to enter the address of the

;; NetHASP key station:

NH_TCPIP = Enabled

;Use the TCP/IP protocol

[NH_TCPIP]

NH_SERVER_ADDR = 192.168.176.1, 192.168.176.5

; IP addresses of all the NetHASP 

; License Managers you want to

; search.

; Unlimited addresses are possible.

; Possible address format examples:

; IP address:      192.114.176.65

; Local Hostname:

NH_TCPIP_METHOD = TCP

;Send a TCP packet or UDP packet

; Default:  UDP

NH_USE_BROADCAST = Disabled

;Use TCPI/IP Broadcast mechanism.

; Default:  Enabled
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Kaikkien ohjelmistotuoteryhmien täytyy olla samaa versiota. Jos esimerkiksi lisens-
sissä on yksi Mill Entry ja yksi Mill 3D, molempien versioiden on oltava samaa 
versiota. Ohjelmistoryhmässä ei voi olla erilaista versiota.

Lisenssien lisääminen
Hankittujen lisenssien lukumäärä tallennetaan NetHASP-suojaimen muistiin. Kunkin 
tuotteen lisenssien lukumäärää rajoittaa lisäksi NetHASPin tyyppi. 
Kun lisenssien maksimimäärä on saavutettu, lisenssien lukumäärää voidaan lisätä 
seuraavalla tavalla:

 Vaihda NetHASP-suojain (esimerkiksi NetHASP-20 NetHASP-50 tai NetHASP-
100 suojaimeen). 

 Säilytä nykyinen NetHASP ja hanki uusi, jossa on tarvittavat lisälisenssit. Tässä 
tapauksessa on asennettava erillinen NetHASP-palvelin toista NetHASP-
suojainpalikkaa varten: NetHASP-suojauspalikoita ei voida kytkeä toisiinsa 
samassa palvelimessa.

NetHASP-koodien päivitys

HUOMIO: Yleisohjeita SIM-koodien antamiseen saat katsomalla SIM-
koodien päivitys sivulla 1.

TÄRKEÄÄ: Ennen kuin aloitat asennuksen tämän vaiheen, sinun on 
ensin suoritettava loppuun NetHASP-palvelimen asennus (katso 
NetHASP Serverin asennus sivulla 22). Sim-koodeja voidaan päivittää 
vain siihen tietokoneeseen, johon NetHASP on kiinnitetty. Päivittäminen 
etäyhteyden kautta vaatii erityistoimenpiteitä.

NetHASP-päivityskoodin antaminen:

HASP koodi voidaan antaa automaattisesti tai kaksoisklikkaamalla päivityskoodin 
tiedostoa (*.HCODE). Päivitys suoritetaan manuaalisesti seuraavasti.
1 Valitse yksi seuraavista menetelmistä NHaspX.exe-ohjelman ajamiseksi. 

Menetelmä riippuu päivityskoodin formaatista ja omista mieltymyksistäsi:
 Valitse Windowsin työpöydältä Käynnistä, Kaikki ohjelmat, Mastercam 

X9 ,Apuvälineet, NHasp X.
Tai
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 Käytä Windows Resurssinhallintaa selataksesi Mastercam
asennushakemistoon ja kaksoisklikkaa NHaspX.exe.

2 Varmista NetHASP X valintaikkunassa SIM-tyypiksi on valittu NetHASP ja, 
että käyttötapana on Paikallinen.

NHaspX-ohjelma tunnistaa SIMin, näyttää SIMin sarjanumeron ja sen hetkiset 
Mastercam-ohjelmistot. Varmista, että sarjanumero on sama kuin Mastercam 
X9 mukana tullut sarjanumero.

VIHJE: Kirjoita sarjanumero muistiin siltä varalta, että joudut ottamaan 
yhteyttä tekniseen tukeen.

3 Kaksoisklikkaa nhcode tiedostoa. 
4 Valitse Päivitä. Ohjelma päivittää SIM-suojaimen ja näyttää tuotteet, joihin 

SIM on aktivoitu. 
5 Valitse OK poistuaksesi NHaspX-ohjelmasta.

NHaspX.exe-apuohjelman käyttö
MastercamCNC-Software -yhtiön tuottamaa NHaspX.exe-apuohjelmaa käytetään 
konfiguroimaan ja valvomaan Mastercamin verkkolisensiointia. Tässä osassa kuvaillaan 
jokaista tämän apuohjelman toimintoa.
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Kuva 2:  NHaspX.exe-ohjelman valintaikkuna

 SIMin tyyppi: Valitse HASP tai NetHASP. Kun Mastercam käynnistyy, se
tunnistaa SIMin tyypin ja tarkastaa HASP- tai NetHASP-suojaimesta
asianmukaiset lisenssit.

 Käyttötapa: Kun valitset Paikallinen, NetHASP tunnistetaan käytettävästä
tietokoneesta. Kun valitset Verkko, NetHASP tunnistetaan NetHASP-
palvelinkoneesta, joka on tai joka ei ole käytettävä tietokone.

 Kooditiedoston päivitys: Klikkaa tallentamaasi CNC Sowtfare -yhtiön tai
jälleenmyyjän toimittamaa päivityskoodi-tiedostoa.

 Ohjelmistoluettelo (otsikoimaton): Luettelossa näkyvät kunkin ohjelmiston
käyttöön valtuutetut työasemat ja vastaavat ohjelmistojen nimet.

 Lue: Näyttää luettelon ohjelmistotuotteista, jotka on ohjelmoitu NetHASPiin.
NetHASP-avain tunnistetaan joko käytettävästä tietokoneesta tai NetHASP-
palvelimesta Käyttötapa-asetuksesta riippuen.

 Päivitä: Kun NetHASP halutaan päivittää, sen täytyy olla kytkettynä
käytettävään tietokoneeseen ja käyttötavaksi on valittava Paikallinen. Syötä
päivityskooditiedoston nimi ennen kuin valitset Päivitä. Jos
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päivityskooditiedostoa ei löydy, ilmestyy ruutuun virheilmoitus tiedoston nimi 
ei löydy.

 Aktiiviset lisenssit: (Käytettävissä vain Verkko-käyttötavalla.) Näyttää
kullakin hetkellä tarkastettujen lisenssin lukumäärän, käytettävissä olevien 
lisenssien lukumäärän ja kullekin tuotteelle sillä hetkellä saatavissa olevien 
lisenssien lukumäärän. (Yksityiskohtaisia tietoja on kohdassa NetHASP-
käyttäjien valvonta.)

HUOMIO: Ainuttakaan käytettävästä tietokoneesta valittua lisenssiä ei 
raportoida Aktiiviset lisenssit -valikkoon.

 Pysäytä: Käytössä vain, kun lisenssitietojen tarkkailuun ja raportointiin
käytetään Aktiiviset lisenssit -menetelmää. Valitse Pysäytä lopettaaksesi
raportoinnin.

 Käyttäjätyyppi(vain luku) Näyttää yhden seuraavista käyttäjätyypeistä:
Teollisuus, oppilaitos tai jälleenmyyjä

 Sarjanumero:(vain luku -tiedosto) Näyttää NetHASP-palikan sarjanumeron.
 Aloituspäivä/Loppumispäivä:(vain luku -tiedosto) Näyttää joko lisenssien

ensimmäisen ja viimeisen voimassaolopäivän tai Rajoittamaton, jos lisenssit
ovat voimassa pysyvästi.

 Ylläpidon voimassaolo päättyy(vain luku) Näyttää vuosittaisen
ylläpitosuunnitelman mukaisen päivittymispäivämäärän.

NetHASP-käyttäjien valvonta
NetHASPin käyttöä voidaan valvoa NHaspX.exe-apuohjelman avulla. Napsauta Aktii-
viset lisenssit -painiketta nähdäksesi:

 Mihin ohjelmiin on lisenssi
 Aktiivisten käyttäjien lukumäärän
 Käyttäjien maksimimäärän
 Kullekin ohjelmalle käytettävissä olevien lisenssien lukumäärän.
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MUISTA:

 Käytötapa-valikosta on ensin valittava Verkko , jotta Aktiiviset
lisenssit aktivoituu.

 Tämä toiminto on hidas, jos nethasp.ini-tiedosto puuttuu tai se on
epäkelpo. Lisätietoja on kohdassa NetHASP määrittäminen  sivulla 23.

 NHaspX.exe-ohjelma ei raportoi valituista lisensseistä siinä tieto-
koneessa, jossa ohjelmaa käytetään.

Aladdin Monitorin käyttö
NHaspX.exe-ohjelman lisäksi myös Aladdin Monitor -apuohjelmaa voidaan käyttää 
NetHASP-palvelimeen kirjautuneiden käyttäjien listaamiseen. Tämä ohjelma asenne-
taan käynnistämällä Mastercam suomenkielinen asennus-DVD ja valitsemalla Asenna
lisätuotteita, sitten NetHASP Monitor ja seuraamalla näytöllä olevia ohjeita.
Aladdin Monitor on kolmannen osapuolen sovellus, jolla valvotaan NetHASPin 
käyttöä. Aladdin Monitor sisältyy Mastercamiin käyttömukavuuden vuoksi. CNC Soft-
ware Inc. tuotetuki tälle ohjelmalle on kuitenkin rajattu. Teknistä tukea saat Aladdinilta. 
Seuraavassa on Aladdin Monitorin pikaopas.
Käynnistä Aladdin Monitor. Etsi käyttöliittymän vasemmanpuoleisen ikkunan hakemis-
tosta NetHASP. Klikkaa NetHASPin riviä nähdäksesi HASPin tiedot oikeanpuoleisessa 
ikkunassa.

Kun olet valinnut NetHASPin, Program table -taulukossa näytetään seuraavat tiedot:
 Käytössä olevat Mastercam-ohjelmistot (ohjelman numero)
 Kutakin tuotetta parhaillaan käyttävien käyttäjien lukumäärä
 Kunkin tuotteen suurin sallittu käyttäjämäärä

http://www.aladdin.com
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 Jäljellä olevien ohjelman aktivointien lukumäärä

Seuraavassa taulukossa ovat ohjelman numerot ja niiden vastaavat Mastercam-tuot-
teet:



32  MASTERCAM X9/ Verkon hallinta
Login-taulukkoikkunassa näkyvät valitun ohjelman lisätiedot. Tietoja ovat:
 Käyttäjä (IP-osoite)
 Käyttäjän tietokoneen isäntänimi
 Käytettävä verkkoprotokolla
 Jäljellä oleva aika ilman käyttöä lisenssin vapautumiseen

Rekisteriasetukset
NHaspX.exe-ohjelma tunnistaa ja tallentaa HASPin tai NetHASPin SIM-tyypin tiedot 
rekisteriin: HKEY_CURRENT_USER\Software\CNC Software, Inc.\Sim type 
Sim-tyypin arvo on H HASP-suojaimelle ja N NetHASP-suojaimelle. Jokaisen Master-

camin käyttäjällä täytyy olla luku- ja kirjoitusoikeus rekisterin tähän osaan.
Myös NetHASP:n käyttötavan täytyy olla kirjattuna rekisteriin: 
HKEY_CURRENT_USER\Software\CNC Software, Inc.\NetHASP mode

Kaksi käytettävissä olevaa arvoa ovat Network ja Local.

Lisätietoja NetHASP-suojainpalikasta
Tässä dokumentissa on vain lyhyt johdatus Mastercamin verkkolisensioinnin asettami-
seen. Lisätietoja on NetHASP License Managerin ohjeistuksessa (jota voidaan käyttää 
NetHASP-palvelinkoneella) ja nethasp.txt-tiedostossa, joka sijaitsee NetHASP-palve-
limen asennushakemistossa, esimerkiksi:
c:\NetHaspServer\nethasp.txt

TÄRKEÄÄ: NetHASP License Managerin Ohje ja nethasp.txt-tiedosto 
ovat Aladdin Knowledge Systems -yhtiön suunnittelemia. CNC Software, 
Inc. ei ole osallistunut niiden valmistamiseen eikä muokannut niitä eikä 
ole vastuussa niiden toimivuudesta.
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