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قبل از نصب
• اگر نرم افزار را قب ً
ال نصب کرده اید و تنها می خواهید نسخه آن را ارتقا ( )Upgradeدهید یا به هر دلیلی می خواهید مجدداً نرم افزار را نصب کنید  ،توجه داشته باشید که
باید ابتدا آنرا پاک ( )Removeکنید و سپس عملیات نصب را از ابتدا آغاز کنید با توجه به این نکته که باید نرم افزار در همان مسیر قبلی نصب گردد .برای این کار ابتدا
به بخش آخر راهنما (نحوه پاک کردن نرم افزار) و سپس به بخش ارتقای نسخه نرم افزار مراجعه کنید.
• سیستم امانات سیمرغ نوسا (تحت ویندوز) قابل نصب و اجرا بر روی نسخه های زیر از سیستم عامل ویندوز می باشد:

• Windows XP
• Windows 2003
• Windows 2008
• از این پس در این جزوه برای رعایت اختصار ،به جای عبارت «سیستم امانات سیمرغ نوسا» از واژه «سیستم امانات» استفاده می شود.
• الزم به یادآوری است که برای نصب این نرم افزار ،نیاز به یک قفل سخت افزاری دارید که در بسته نرم افزاری شما موجود می باشد (مطمئن باشید که این قفل به Parallel
 Portرایانه نصب شده باشد).

معرفی اجزا سیستم امانات
سیستم امانات از چهار بخش اصلی تشکیل شده است:

 )1نرم افزار مرورگر امانات ( : )Circulation Clientتمام امکانات اجرایی و کاربردی سیستم امانات از طریق مرورگر امانات انجام می شود .در واقع تمام کاربران
و اپراتورهای امانات همواره در این محیط کار کرده و وظایف جاری امانات (مانند امانت ،رزرو ،برگشت ،تمدید ،گزارشگیری و  )...را انجام می دهند.
 )2سرور امانات ( : )Circulation Serverبخش سرور امانات وظیفه برقراری ارتباط و تعامل میان کاربران و بانکهای اطالعاتی امانات را به عهده دارد.
 )3نرم افزار مدیریت امانات ( : )Circulation Adminاین بخش وظایف مدیریتی امانات مانند امور مربوط به تهیه پشتیبان ،ایجاد و حذف سیستمهای اطالعاتی،
نصب و تنظیمات سرور و  ...را به عهده دارد.
 )4سرویس اطالع رسانی به اعضا ( : )Circulation Notifierاین بخش وظیفه اطالع رسانی به اعضا را به عهده دارد یعنی در مواقعی که الزم است اعضا از
یک رخداد امانت آگاه شوند (برای مثال برگشت کتاب رزرو شده توسط عضو ،به پایان رسیدن مهلت مجاز امانت ،اعالمیه دیرکرد ،اتمام دوره عضویت و  )...اطالع رسانی
بطور اتوماتیک از طریق پست الکترونیک  ،پیام کوتاه و ...به اعضا انجام می شود.

نصب سیستم امانات

با توجه به نوع استفاده از سیستم امانات در مراکز مختلف ،نصب آن به  2روش انجام می شود:

 )1تک استفاده کننده ( : )Single Userبرای مراکز کوچک با یک کاربر ،سیستم امانات به شکل تک استفاده کننده نصب می شود .در این حالت معمو ًال هر  4بخش
سیستم امانات روی یک رایانه نصب می شود ،بنابراین رایانه مورد نظر نقش سرور امانات را هم بازی خواهد کرد.
 )2چند استفاده کننده ( : )Multi Usersبرای مراکز بزرگ که معمو ًال چندین کاربر قرار است از سیستم امانات استفاده کنند از این روش استفاده می شود .در این
حالت یک رایانه به عنوان سرور امانات در نظر گرفته می شود و چندین رایانه به عنوان ایستگاههای کاری از آن استفاده می کنند.

• توضیح دیگر اینکه نرم افزار مدیریت امانات ( )Circulation Adminفقط در رایانه سرور قابل اجراست .اما می توانید مرورگر امانات را در حالت استفاده مشترک
( )Shareقرار دهید تا تمام کاربران بتوانند از آن استفاده کنند ،لذا نیازی به نصب مرورگر در تک تک رایانه کاربران نیست .اما در این حالت باید دقت کنید که در ایستگاههای
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مورد نظر برای چاپ گزارشها ،فونتهای فارسی الزم برای گزارشهای چاپی اختصاصی امانات (کارت عضویت ،کارت امانت و  )...نصب شده و موجود باشد در غیراینصورت
گزارشهای چاپی فقط با فونتهای استاندارد فارسی ( )Tahoma,Verdanaچاپ خواهد شد .لذا توصیه می شود که در ایستگاههای مورد نظر  ،مرورگر امانات بصورت
مستقل نصب گردد تا در اینگونه موارد مشکلی پیش نیاید.

مدیریت پایگاههای اطالعاتی سیستم امانات
در نرم افزار سیستم امانات  ،مدیریت پایگاههای اطالعاتی توسط  Microsoft SQL Serverانجام می شود ،بنابراین باید این نرم افزار در رایانه سرور نصب شود.

تعیین پارامترهای الزم برای نصب
هنگام نصب نرم افزار ،مواردی وجود دارد که در مراحل مختلف باید توضیح داده شود یا اینکه از شما پرسیده می شود (برای مثال محل نصب نرم افزار) .لذا برای اینکه از تکرار غیر
ضروری جلوگیری شود ،این مقادیر ابتدا بصورت پارامتر از شما یکبار پرسیده و تعیین می گردد ،بعد از آن هرجا که نیاز بود فقط به شماره پارامتر ارجاع داده می شود.
توضیح مهم :

• توصیه می شود که برای هماهنگی بیشتر بامراکز اطالع رسانی دیگر و امکان پشتیبانی بهتر و آسانتر ،حالت  Defaultرا برای پارامترهای زیر تغییر ندهید .اما چنانچه به
هر دلیلی مایل به تغییر آن هستید آنها را در جدول زیر مشخص کنید:
شماره پارامتر
1
2
3

نام پارامتر
محل نصب نرم افزار
نام کاربر()User Name
نام سازمان()Organization

پیش فرض ()Default
\D:\Nosa\circulation
خود کاربر داده شده است
نام کاربری که هنگام نصب سیستم عامل ، windowsتوسط 
نام سازمانی که هنگام نصب سیستم عامل  ، windowsتوسط خود کاربر داده شده است

تعریف توسط کاربر

نصب در یک نگاه
در این قسمت ،مراحل نصب نرم افزار بطور خالصه توضیح داده شده است .کاربرانی که قب ً
ال نصب را انجام داده و با مراحل آن آشنا هستند می توانند از این قسمت برای یادآوری
مراحل نصب استفاده کنند .اما اگر برای اولین بار می خواهید سیستم امانات را نصب کنید و یا به هر دلیل به توضیحات بیشتری در این مورد نیاز دارید ،بهتر است به بخش بعد
(جزئیات کامل نصب) مراجعه کنید.
در اینجا مراحل نصب به شکل کلی اشاره شده ولی در بخش بعد (جزئیات کامل نصب) نصب به  2روش تک استفاده کننده و چند استفاده کننده به تفصیل شرح داده می شود.
• نکته مهم :همانطور که می دانید برای نصب یک نرم افزار الزم است اختیارات کامل داشته باشید .بنابراین باید با نام و کلمه عبور مدیرشبکه ( )Administratorیا هر
کاربر دیگری که عضو گروه  Administratorsباشد ،به رایانه مورد نظر وارد ( )Log inشوید (هم برای رایانه سرور و هم کاربران).

 )1نصب SQL Server 2008
در نرم افزار سیستم امانات ،مدیریت پایگاههای اطالعاتی توسط  Microsoft SQL Serverانجام می شود بنابراین باید این نرم افزار در رایانه سرور نصب شود.
• نکته :در پایان عملیات نصب  ،SQL Server 2008حتم ًا باید رایانه  Restartشود حتی اگر خود سیستم عامل درخواست نکند.

 )2اجرای نرم افزار امانات موجود در  CDسیمرغ
در این مرحله  3بخش اصلی از سیستم امانات نصب می شود :نرم افزار مرورگر امانات  ،نرم افزار مدیریت امانات و سرویس اطالع رسانی به اعضا.

• تذکر  :بخش «سرور امانات» در این مرحله نصب نمی شود و جداگانه در مرحله دیگری از طریق نرم افزار مدیریت امانات نصب خواهد شد که در جای خود توضیح داده
می شود.
• برای نصب از طریق  CDنصب سیمرغ وارد قسمت نرم افزارهای سیمرغ شده و بعد از آن بروی گزینه «امانات» کلیک کنید .در اینصورت نرم افزار مرورگر امانات
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( )Circulation Clientو مدیریت امانات ( )Circulation Adminنصب می شوند .عالوه بر اینها سرویس اطالع رسانی به اعضا نیز نصب می شود که در بخش
 Servicesویندوز ،تحت عنوان  SimorghCirculationNotifierقابل مشاهده خواهد بود.

 )3تنظیم زبان فارسی
سیستم امانات نوسا برای پردازش اطالعات و امکان نمایش حروف ،اعداد و تاریخ از امکانات زبان فارسی ویندوز استفاده می کند .به همین دلیل باید زبان فارسی را به عنوان پیش
فرض سیستم عامل تعیین کنید.الزم به توضیح است در حالتی که زبان پیش فرض ،فارسی نباشد نرم افزار مرورگر امانات درست اجرا نخواهد شد.
برای تنظیم زبان فارسی مراحل زیر را انجام دهید:
از  ،Control Panelگزینه  Regional and language Optionsرا انتخاب کنید .در صفحه  ،Regional and language Optionsدر همان گزینه اول
( ، )Formatsگزینه  Farsiرا انتخاب کنید .در ناحیه  ،Locationگزینه  Iranرا انتخاب کنید .در قسمت  Keyboards and Languagesاز طریق تکمه Change
 Keyboardsگزینه  Persianرا اضافه نمایید .در آخرین قسمت یعنی  Administrativeاز طریق تکمه  Change system localeگزینه  Persianرا انتخاب
کنید و در نهایت پنجره اصلی را  OKکنید.
• نکته :در پایان تنظیمات مربوط به زبان فارسی ،حتم ًا باید رایانه را  Restartکنید حتی اگر خود سیستم عامل درخواست نکند.

 )4نصب سرور امانات
برای نصب سرور امانات الزم است نرم افزار مدیریت امانات ( )Circulation Adminرا اجرا کنید  .منوی «سیستم» را باز کرده و گزینه «نصب سرور یا تبدیل آن به نسخه
جدید» را انتخاب کنید.
• سرور امانات در واقع یک  Com+ Applicationاست که در بخش  Component Servicesتحت عنوان  Nosa Circulation Serverقابل مشاهده می
باشد.

 )5اختصاص نام کاربر و کلمه عبور برای سرور امانات و سرویس اطالع رسانی به اعضا ()Notifier
برای استفاده از سرور امانات و سرویس اطالع رسانی ( )Notifierالزم است یک کاربر خاص تعریف شود .این کار برای جلوگیری از هرگونه اشکاالت ناشی از عدم دسترسی
و اختیارات ناکافی صورت می گیرد ،بنابراین ابتدا یک کاربر با نام  Circadminدر سیستم عامل تعریف کنید و آن را عضو گروه  Administratorsکنید و در انتها ،کاربر
یادشده را به سرور امانات و سرویس اطالع رسانی اختصاص دهید.
• سرور امانات  :برای اختصاص کاربر  Circadminبه سرور امانات باید نرم افزار مدیریت امانات ( )Circulation Adminرا اجرا کرده از منوی «سیستم» گزینه
«تنظیمات سرور» را انتخاب کنید .سپس قسمت  Accountرا کلیک کرده و گزینه «کاربر زیر» را انتخاب کنید و در مرحله آخر ،کاربر  Circadminو کلمه عبور این
کاربر را در محاوره مورد نظر وارد و ذخیره کنید.
• سرویس اطالع رسانی به اعضا  :برای اختصاص کاربر  Circadminبه سرویس اطالع رسانی به اعضا ،باید پنجره  Servicesاز ویندوز را باز کنید (این پنجره از
طریق  Administrative Toolsاز  Control Panelقابل دستیابی است) سپس روی سرویس  Nosa Simorgh Circulation Notifierکلیک راست
کنید و از آنجا گزینه  Propertiesرا انتخاب کنید .سپس روی قسمت  Log Onکلیک کنید و در آن محاوره ،گزینه  This accountرا انتخاب کرده و در مرحله آخر
کاربر  Circadminو کلمه عبور آن را در محاوره وارد و ذخیره کنید.

 )6نصب پایگاه حاوی تعاریف پایه سیستم
جداول و پایگاههای اطالعاتی سیستم امانات در  SQL Serverتشکیل می شود .بنابراین برای این کار باید یک پایگاه پایه با ساختاری مناسب با سیستم امانات در SQL
 Serverایجاد گردد .عمل «نصب پایگاه حاوی تعاریف پایه سیستم» یک پایگاه با فیلدها ،نحوه ایندکس سازی ... ،و گزارشهای مناسب سیستم امانات را در SQL Server
ایجاد می کند.
برای این کار کافی است که نرم افزار مدیریت امانات ( )Circulation Adminرا اجرا کنید و سپس از منوی «سیستم» ،گزینه «نصب پایگاه حاوی تعاریف پایه سیستم» را
انتخاب کنید.

• نکته :برای ایجاد سیستمهای اطالعاتی الزم است یک پایگاه پایه (صفر) داشته باشیم .پایگاه پایه یک پایگاه خام با تعاریف اولیه و از پیش تعریف شده است که ساختار
و گزارشهای الزم برای تعریف یک سیستم اطالعاتی را دارا باشد .این پایگاه به عنوان مبنا و آغاز کار برای هر سیستم اطالعاتی جدید می باشد که البته کاربران می توانند
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تعاریف و تغییرات دلخواه خود را نیز به آن بیافزایند.

 )7اختصاص کاربر  Everyoneبرای سرویس های امانت از طریق وب
 Component Servicesرا از مسیر  Control Panel/Aministrative Toolsباز کنید .روی گزینه  My Computerکلیک راست کنید و از منوی باز شده
 Propertiesرا انتخاب کنید .در پنجره ای که باز می شود ( )My Computer Propertiesاز بین گزینه های موجود  COM Securityرا انتخاب کنید .پنجره جدید
شامل  2قسمت می باشد  Access Permissions:و  . Launch and Activation Permissionsابتدا در ناحیه  Access Permissionsبر روی تکمه های
موجود کلیک کنید و کاربر  Everyoneرا به لیست کاربران اضافه نمایید ،دقت کنید در قسمت پایین صفحه ( )Permissionsگزینه  Remote Accessتیک خورده باشد.
سپس عین ًا مرحله قبل را برای قسمت  Launch and Activation Permissionsانجام دهید.

 )8نصب )Internet Information Services) IIS7

با توجه به این نکته که برای استفاده مرورگرها از سرور امانات ( )windows 2008الزم است حتم ًا  IISنصب باشد و هنگام نصب ویندوز IIS،به طور اتوماتیک نصب نمی
گردد بنابراین باید آن را نصب کنید.
• نکته Firewall :باید در وضعیت خاموش ( )Offباشد.
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جزئیات کامل نصب
نصب در حالت تک استفاده کننده ()Single User

همانطور که قب ً
ال اشاره شد  ،در این حالت تمام اجزا سیستم امانات روی یک رایانه نصب می شود.

 )1نصب SQL Server 2008

در نرم افزار امانات ،مدیریت پایگاههای اطالعاتی توسط  Microsoft SQL Serverانجام می شود بنابراین باید این نرم افزار در رایانه سرور نصب شود .الزم به توضیح است
که نسخه  SQL Server 2008تنها برروی نسخه های سرور سیستم عامل  Windowsقابل نصب می باشد.
برای شروع عملیات نصب باید از  DVDمربوط به نصب  SQL Server 2008استفاده کنید .بنابراین الزم است در ابتدا  DVDرا داخل دستگاه گذاشته تا بطور اتوماتیک اجرا
شود ،در صورتیکه عملیات نصب بصورت خودکار اجرا نشد باید از داخل  My Computerروی درایو  DVDکلیک کنید و گزینه  Setupرا انتخاب نمایید همانند شکل :1 -

شکل1 -
در ابتدای عملیات نصب با پنجره شکل –  2روبرو شده که تایید نصب  .Net Freamwork v3.5را می پرسد که باید با کلیک برروی  Installتایید کنید.
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شکل2 -
در اینصورت مراحل نصب  .netرا در پنجره شکل –  3مشاهده خواهید کرد.

شکل3 -
در نهایت بعد از نصب کامل  .netبا پنجره شکل –  4روبرو می شوید:
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شکل4 -
با استفاده از گزینه  Exitازاین پنجره خارج شده و رایانه را  Restartنمایید.

• توضیح :هنگام نصب  SQL 2008بر روی سرور  Windows 2003پس از طی مراحل باال باید  Hotfixنیز نصب شود .بنابراین می توانید طی مراحلی که در
ادامه (شکلهای  5تا  )8توضیح داده شده است  Hotfixرا نیز نصب کنید .به عبارت دیگر تنها تفاوت نصب  SQL 2008بر روی سرور  2008و  2003نصب Hotfix
می باشد.

شکل5 -
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شکل6 -

شکل7 -

شکل8 -
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در ادامه نصب  SQLدوباره از طریق گزینه ( Setupمربوط به  DVDنصب) وارد مراحل نصب  SQLشوید .یعنی صفحه اصلی SQL Server Installation
 Centerهمانند شکل – : 9

شکل9 -
در این صفحه از ناحیه سمت چپ روی گزینه  Installationکلیک کنید (شکل – .)10

شکل10 -

11
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در پنجره شکل  11 -روی اولین گزینه (… )New SQL Server Stand-alon installation or add.کلیک نمایید.

شکل11 -
در اینصورت پنجره جدیدی با عنوان  Setup Support Rulesنمایش داده می شود بنابراین تکمه  OKرا به منزله تایید کلیک نمایید (شکل .)12 -

شکل12 -
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در پنجره شکل  13 -شماره  Product Keyموردنظر بطور پیش فرض وجود دارد و کافی است برای انجام مراحل بعدی نصب ،تکمه  Nextرا کلیک نمایید.

شکل13 -
در این حالت به پنجره شکل –  14که مربوط است به  License Termخواهید رسید .در این پنجره با فعال کردن (تیک زدن) گزینه I accept the license terms
موافقت خود را اعالم کرده و با کلیک بر روی تکمه  nextوارد صفحه بعدی شوید.

شکل14 -
13
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سپس در پنجره شکل –  15تکمه  Installرا کلیک نمایید.

شکل15 -
در پنجره  Setup Support Rulesیعنی شکل –  16موارد نصب شده نمایش داده می شود .برای ادامه عملیات نصب برروی تکمه  Nextکلیک نمایید.

شکل16 -

14

راهنمای نصب تحت  Windows 2008نسخه 6/12

در این قسمت به پنجره  Feature Selectionخواهید رسید همانند شکل – :17

شکل17 -
سپس از میان موارد موجود باید گزینههای  Database Engine Services ،Client Tools Connectivity ،Managnment Tools-Basicو
 Managnment Tools-Completeرا مانند شکل –  18انتخاب (تیک) کنید و تکمه  Nextرا کلیک نمایید.

شکل – 18
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همانطور که در شکل –  19مشاهده می کنید در این پنجره باید مسیر نصب را تعیین کنید و تکمه  Nextرا کلیک نمایید.

شکل19 -
در پنجره شکل –  20فضای خالی هارد دیسک رایانه موردنظر نمایش داده می شود .از این پنجره نیز با کلیک کردن  Nextعبور کنید.

شکل20 -
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در پنجره  Server Configurationکه در شکل –  21نمایش داده شده است  ،باید هر دو سرویس  SQL Server Agentو SQL Server Database
 Engineرا در حالت  NT Authority\Systemقرار دهید.

شکل21 -
برای این کار کافی است در قسمت Account Nameگزینه  NT Autherity\Systemرا برای هر دو سرویس انتخاب کرده و تکمه  Nextرا بزنید (همانند شکلهای
 22و .)23

شکل22 -
17
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شکل23 -
سپس به پنجره  Database Engine Configurationمی رسید که باید گروه  Administratorsرا به آن اضافه کنید .برای این کار باید در شکل –  24بر روی
تکمه  Addکلیک کنید .

شکل24 -
در اینصورت همانطور که در شکل –  25مشاهده می کنید پنجره  Select Users or Groupsباز می شود.

18
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شکل25 -
بنابراین از لیست کاربران و گروههای موجود باید گروه  Administratorsانتخاب شود شکل – : 26

شکل26 -
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در نهایت گروه  Administratorsدر ناحیه  Spesify SQL Server administratorsاضافه می شود همانند شکل –  27سپس تکمه  Nextرا به منظور انجام
ادامه عملیات بزنید.

شکل27 -
در پنجره های  Error and Usage Reportingو ( Installation Rulesشکلهای  28و  )29بدون تغییر تکمه  Nextرا بزنید.

شکل28 -
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شکل29 -
در نهایت تمام موارد برای نصب آماده شده و کافی است برای شروع عملیات نصب در پنجره شکل –  30برروی تکمه  Installکلیک نمایید.

شکل30 -
در اینصورت عملیات نصب شروع شده و در پنجره ( Installation Progressشکلهای  31و  )32پیشرفت مراحل نصب را مشاهده خواهید کرد.
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شکل31 -

شکل32 -
در صورتی که عملیات نصب با موفقیت انجام شود پنجره شکل –  33را مشاهده خواهید کرد.
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شکل33 -
• نکته :در پایان نصب  SQLباید حتم ًا رایانه را  Restartنمایید.
بعد از نصب  SQLباید تغییراتی در  SQL Server Configuration Managerانجام شود .برای اینکار باید آن را از طریقی که در شکل 34-نمایش داده شده است
اجرا کنید.

شکل34 -
بنابراین پنجره ای همانند شکل –  35باز می شود:
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شکل35 -
از ناحیه سمت چپ این صفحه در قسمت  SQL Server Network Configurationگزینه  Protocol for MSSQLSERVERرا انتخاب کنید همانند شکل:36 -

شکل36 -
سپس از ناحیه سمت راست بر روی پروتکل  Named Pipeکلیک راست کرده و آن را Enableنمایید .مراحل کار در شکل –  37نشان داده شده است.

شکل37 -
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برای پروتکل  TCP/IPنیز همین مراحل را تکرار کنید (شکل .)38 -

شکل38 -
بعد از انجام این مرحله عملیات نصب  SQLبه پایان می رسد.

 )2اجرای نرم افزار امانات موجود در  CDسیمرغ
در این مرحله بخشهای اصلی سیستم امانات شامل نرم افزار مرورگر امانات ( ، )Circulation Clientنرم افزار مدیریت امانات ( )Circulation Adminو سرویس اطالع
رسانی به اعضا ( )Simorgh Circulation Notifierنصب می شود.
الزم به توضیح است که بخش سرور امانات در این مرحله نصب نمی شود و در مرحله دیگر و از داخل نرم افزار مدیریت امانات نصب خواهد شد (نصب سرور امانات به طور کامل
در مرحله  4توضیح داده شده است).
نصب سیستم امانات
از آنجایی که  CDسیمرغ دارای امکان  Auto Runاست ،چند لحظه پس از اینکه  CDرا داخل درایو گذاشتید اطالعات موجود در  CDروی صفحه ،نمایش داده می شود.
اما اگر به هر دلیل این کار بطور خودکار انجام نشد میتوانید از طریق آیکون  My Computerو درایو  ،CDلیست امکانات موجود در  CDسیمرغ را مشاهده کنید .همانند
شکل:39 -

شکل39 -
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برای نصب برنامه سیستم امانات باید از میان امکانات موجود در صفحه ،گزینه «نرم افزارهای سیمرغ» را انتخاب کنید تا صفحه جدیدی همانند شکل 40 -را مشاهده نمایید:

شکل40 -
از میان نرم افزارهای موجود در شکل قبل گزینه امانات را انتخاب نمایید.

• نکته :در صورتی که نسخه دیگری از سیستم امانات روی رایانه شما نصب شده و موجود باشد ،با پنجره شکل 41 -روبرو خواهید شد:

شکل41 -
• توضیح :پنجره فوق (شکل )41 -امکاناتی را برای تغییر ،بازسازی یا حذف بخشهای مختلف سیستم امانات دارا می باشد که معمو ًال درست عمل نمی کند ،در اینصورت
بهتر است به بخش «ارتقای نسخه نرم افزار سیستم امانات» در انتهای این راهنما مراجعه کنید .لذا در این حالت عملیات را متوقف ( )Cancelکنید.
بنابراین در حالت نصب برای اولین بار ،با پنجره شکل 42 -روبرو خواهید شد:
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شکل42 -
با کلیک روی تکمه  Nextشروع عملیات نصب را ادامه دهید .در این مرحله پنجره تدوین مشخصات مشتری به شکل 43 -روی صفحه می آید:

شکل43 -
همانطور که مشاهده می کنید در این پنجره نام کاربر ( )User Nameو سازمان ( )Organizationاز شما خواسته می شود .دقت کنید که اطالعات یاد شده در این پنجره
بصورت پیش فرض از سیستم عامل گرفته شده و به نمایش در می آید .لذا اگر می خواهید این اطالعات را تغییر دهید از پارامترهای 2و  3در «تعیین پارامترهای الزم برای نصب»
استفاده نمایید .در غیر اینصورت موارد پیش فرض را با فشار دادن تکمه ( )Nextتایید کنید تا وارد مرحله بعد شوید.
با کلیک روی تکمه  Nextپنجره تعیین مسیر و محل نصب نرم افزار به شکل–  44به نمایش در می آید:
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شکل44 -
همانطور که مالحظه می کنید در این مرحله از نصب باید مسیر و محل نصب نرم افزار را تعیین کنید .اگر خواستید مسیر را تغییر دهید باید روی تکمه  Changeکلیک کنید و
مسیر دلخواه خود را تعیین کنید (پارامتر شماره  1از «تعیین پارامترهای الزم برای نصب»).
پس از این مرحله به پنجره تعیین نوع نصب می رسید  .شکل: 45 -

شکل45 -
در این پنجره می توانید نوع نصب را تعیین کنید ،همانطور که مشاهده می کنید نصب سیستم امانات به دو شکل امکان پذیر است:

 )1نصب کامل ( :)Completeدر این حالت ،تمام بخشهای سیستم امانات اعم از «مدیریت امانات»« ،مرورگر» و «سرویس اطالع رسانی به اعضا» بطور اتوماتیک
نصب خواهند شد.
 )2نصب انتخابی ( :)Customدر این حالت می توانید هر یک از بخشهای سیستم امانات را به دلخواه خود انتخاب و نصب کنید.

• نکته :فقط هنگام نصب نرم افزار مرورگر امانات برروی ایستگاههای کاری در مدل چند استفاده کننده از قسمت نصب انتخابی ( )Customاستفاده می شود و در دیگر
موارد باید نصب کامل انجام گیرد.
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بنابراین بعد از انتخاب گزینه  ،Completeتکمه  Nextرا برای ادامه عملیات فشار دهید تا پنجره شکل 46 -به نمایش درآید:

شکل46 -
این پنجره به منزله کنترل و تایید نهایی عملیات نصب می باشد لذا اگر مطمئن هستید تکمه  Installرا کلیک کنید .در غیر اینصورت با انتخاب تکمه  Cancelعملیات نصب
را متوقف کنید .با کلیک روی تکمه  Installعملیات نصب شروع می شود.
پس از اتمام عملیات کپی و نصب نرم افزار ،پنجره شکل 47 -به نمایش در می آید و به این معنی است که عملیات نصب با موفقیت به اتمام رسیده است .حال با فشار دادن تکمه
 Finishاین پنجره را نیز تایید کنید .

شکل47 -
بنابراین در این مرحله عملیات نصب نرم افزار مرورگر و مدیریت امانات و سرویس اطالع رسانی به اعضا پایان یافته است.
• نکته :برای اجرای نرم افزار سیستم امانات به بخش «اجرا» در انتهای این راهنما مراجعه کنید (شکل .)127 -
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 )3تنظیم زبان فارسی

سیستم امانات نوسا برای پردازش اطالعات و امکان نمایش حروف ،اعداد و تاریخ از امکانات زبان فارسی ویندوز استفاده می کند .به همین دلیل باید زبان فارسی را به عنوان
زبان پیش فرض سیستم عامل تعیین کنید ،در غیر اینصورت نرم افزار مرورگر امانات نیز درست اجرا نشده و حروف فارسی با عالمت ? نشان داده خواهند شد همانند شکل:48 -

شکل48 -
بنابراین برای تنظیم زبان فارسی:
از طریق منوی  Startویندوز و  ،settingsگزینه  Control Panelرا باز کنید شکل: 49 -

شکل – 49
30
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روی آیکون  Regional and Language Optionsدوبار کلیک کنید تا پنجره تنظیم زبان در سیستم عامل باز شود .همانند شکل: 50 -

شکل50 -
همانطور که مشاهده می کنید این محاوره از  4بخش  Keyboards and Languages ، Location، Formatsو  Administrativeتشکیل شده است که در ابتدا
و به شکل پیش فرض بخش  Formatsفعال می باشد.
در این حالت در ناحیه  Current Formatعبارت  Persianرا قرار دهید همانند شکل – :51

شکل51 -
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سپس در قسمت Locationعبارت  Iranرا در ناحیه  Current Locationقرار دهید مانند شکل : 52 -

شکل52 -
در قسمت  Keyboards and Languagesبروی تکمه …  Change Keyboardsکلیک کنید.

شکل53 -
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در اینصورت پنجره جدیدی باز می شود که به کمک شکلهای  54تا  persian ،57را به ناحیه  Installed Servicesاضافه نمایید:

شکل54 -

شکل – 55
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شکل – 56

شکل57 -
در نهایت در قسمت  Administrativeبروی تکمه …  Change Syatem Localeکلیک نمایید .شکل:58 -
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شکل58 -
سپس  Persianرا در ناحیه  Current System Localeقرار دهید.

شکل59 -
بعد از انجام این تنظیمات با فشردن  OKتغییرات را ذخیره نمایید .در این حالت پیغام شکل –  60را دریافت می کنید که باید رایانه خود را  Restartنمایید.

شکل60 -
در واقع در پایان تنظیمات مربوط به زبان فارسی ،حتم ًا باید رایانه را  Restartکنید حتی اگر خود سیستم عامل در خواست نکند.
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 )4نصب سرور امانات
• برای نصب سرور امانات :نرم افزار مدیریت امانات ( )Nosa Simorgh Circulation Adminرا اجرا کنید (با استفاده از شکل  .)127 -با اجرای نرم افزار
مدیریت امانات ،سیستم شروع به بررسی سرور امانات می کند و در حالتی که هنوز سرور امانات نصب نشده باشد با پیغام شکل 61 -روبرو می شوید:

شکل 61 -
با تصویب پنجره قبل  ،نرم افزار مدیریت امانات همانند شکل –  62اجرا می شود:

شکل62 -
از منوی «سیستم» ،گزینه «نصب سرور یا تبدیل آن به نسخه جدید» را انتخاب کنید .همانند شکل: 63 -

شکل63 -
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با این کار پنجره شکل 64 -به نمایش در می آید:

شکل 64 -
با فشار دادن تکمه «بله» این پنجره را تایید کنید تا سرور امانات نوسا نصب گردد .در این حالت بدون اینکه پیغامی از طرف سیستم دریافت کنید سرور امانات نصب می شود .
• نکته :وضعیت سرور را می توانید در صفحه اصلی نرم افزار مدیریت امانات در قسمت پایین ،گوشه سمت چپ مشاهده کنید یعنی در حالتی که سرور نصب نشده باشد «سرور:
نصب نشده» (شکل )62 -و بعد از نصب سرور «سرور :فعال» (شکل )65 -می باشد.

شکل65 -
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 )5اختصاص نام کاربر و کلمه عبور برای سرور امانات و سرویس اطالع رسانی به اعضا ()Notifier
برای جلوگیری از هرگونه اشکاالت ناشی از عدم دسترسی و اختیارات ناکافی ،باید این دو بخش با حداکثر اختیارات به رایانه سرور متصل شوند .برای این کار بهتر است ابتدا یک
کاربر با نام  Circadminدر سیستم عامل تعریف کنید و آن را عضو گروه  Administratorsقراردهید .برای تعریف یک کاربر جدید در در محیط  Desktopویندوز روی
آیکون  My Computerکلیک سمت راست کرده و از منوی باز شده گزینه  Manageرا انتخاب کنید.

شکل66 -
در اینصورت پنجره  Server Managerهمانند شکل 67 -باز خواهد شد :

شکل67 -
از طریق گزینه  Configurationقسمت  Local Users and Groupsرا انتخاب نمایید سپس برای تعریف این کاربر جدید روی گزینه  Usersکلیک سمت
راست کرده و  New User...را انتخاب کنید همانند شکل – : 68
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شکل68 -
در ادامه پنجره تعیین مشخصات کاربر جدید ،به شکل 69 -باز خواهد شد .در این پنجره و در قسمت  ،User Nameنام کاربر یعنی  Circadminرا وارد کنید و در قسمت
 Passwordکلمه عبور موردنظر را برای این کاربر وارد نمایید .برای تایید این کلمه عبور آن را مجدداً و به همان شکل در قسمت  Confirm Passwordوارد کنید و در
انتها تکمه  Createرا برای ایجاد کاربر فشار دهید.

شکل69 -
در اینصورت کاربر مورد نظر به لیست کاربران افزوده می شود .سطح دسترسی این کاربر باید  Administraorsباشد .بنابراین برای تعیین سطح دسترسی یک کاربر کافی است
بر روی نام کاربر مورد نظر کلیک سمت راست کرده و گزینه  Propertiesرا انتخاب کنید .مانند شکل – : 70
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شکل70 -
در این حالت پنجره شکل –  71باز می شود ،از میان بخشهای موجود در باالی پنجره ،گزینه  Member Ofرا انتخاب نمایید.

شکل71 -
سپس از طریق تکمه  Addمی توانید سطوح دسترسی کاربر فوق را تعیین کنید و گروه  Administratorsرا به لیست قبلی اضافه نمایید (شکلهای  72تا .)74
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شکل72 -

شکل73 -
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شکل74 -

اختصاص کاربر  Circadminبه سرور امانات

نرم افزار مدیریت امانات ( )Circulation Adminرا اجرا کنید.

شکل75 -
سپس از منوی «سیستم» گزینه «تنظیمات سرور» را انتخاب کنید شکل:76 -
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شکل76 -
با این کار پنجره تنظیمات سرور باز می شود.

شکل77 -
از پنجره فوق (تنظیمات سرور) ،قسمت  Accountرا انتخاب کنید .همانطور که مشاهده می کنید در حالت پیش فرض ،سرور امانات با نام کاربر فعلی (جاری) به رایانه متصل
می شود .بدیهی است که در این حالت میزان اختیارات و دسترسی سرور امانات متغیر بوده و تابعی از کاربر فعلی خواهد بود .برای رفع این مشکل روی گزینه «کاربر زیر» کلیک
کنید و سپس کاربر  Circadminرا به همراه کلمه عبور این کاربر در قسمتهای اختصاص یافته به این کار وارد کنید تا محاوره فوق به شکل 78 -تغییر یابد:
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شکل78 -
تکمه «تصویب» را برای اتمام کار فشار دهید.

اختصاص کاربر  Circadminبه سرویس اطالع رسانی به اعضا ()Notifier

تنظیمات این سرویس در پنجره  Servicesاز  Administrative Toolsویندوز انجام می شود .لذا ابتدا باید این پنجره را به طریقی که گفته می شود باز کنیدControl .
 Panelرا باز کنید:

شکل79 -
از میان بخشهای موجود در  Control Panelآیکون  Administrative Toolsرا انتخاب و دوبار کلیک کنید تا پنجره شکل 80 -روی صفحه باز شود:

44

راهنمای نصب تحت  Windows 2008نسخه 6/12

شکل80 -
روی آیکون  Servicesاز پنجره شکل قبل دوبار کلیک کنید تا پنجره مربوط به آن همانند شکل 81 -باز شود:

شکل81 -
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همانطور که مالحظه می کنید ،در این پنجره فهرست تمام سرویس های نصب شده در ویندوز دیده می شود .یکی از این سرویسها ،سرویس اطالع رسانی امانات
( )SimorghCirculationNotifierاست که در شکل 81 -نشانگر روی آن قرار گرفته است .روی این سرویس کلیک راست کنید و از منوی بازشده ،گزینه Properties
را انتخاب کنید تا پنجره تنظیمات این سرویس به شکل 82 -باز شود:

شکل82 -
از میان قسمتهای موجود Log On ،را انتخاب کنید شکل:83 -

شکل83 -
پنجره فوق ،نوع اتصال ( )Log Onسرویس اطالع رسانی به رایانه را تعیین می کند .در حالت پیش فرض گزینه  Local System accountانتخاب شده و به این معنی

46

راهنمای نصب تحت  Windows 2008نسخه 6/12

است که سرویس ،با نام کاربر جاری (هر کاربری که به رایانه متصل شده) به رایانه متصل می گردد .بدیهی است که در این حالت میزان اختیارات و دسترسی سرویس ،متغیر بوده
و تابعی از کاربر جاری خواهد بود .برای رفع این مشکل روی گزینه  This accountکلیک کنید تا محاوره موردنظر به شکل –  84تغییر یابد:

شکل84 -
همانطور که مشاهده می کنید در این حالت می توانید کاربر دلخواه خود را انتخاب کرده و به سرویس اطالع رسانی به اعضا ،اختصاص دهید .برای این کار می توانید نام کاربر
 Circadminرا به شکل دستی وارد کنید و یا از تکمه  Browseاستفاده کرده و از فهرست کاربران رایانه ،نام کاربر  Circadminرا انتخاب کنید و سپس کلمه عبور را وارد
نمایید و برای اطمینان همین کلمه عبور را یکبار دیگر در قسمت  Confirm passwordوارد کنید تا محاوره مورد نظر به شکل 85 -نمایش داده شود:

شکل85 -
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محاوره فوق را با فشار تکمه  OKتصویب کنید و در پایان کار صفحه اصلی  Servicesرا هم ببندید.

 )6نصب پایگاه حاوی تعاریف پایه سیستم
در این مرحله یک پایگاه اطالعاتی پایه امانات با فیلدها و ساختار تعریف شده ایجاد می شود .پایگاه پایه یک پایگاه اطالعاتی خام شامل تمامی فرمهای نمایشی و چاپی بصورت
پیش فرض می باشد که در هنگام ایجاد هر پایگاه اطالعاتی در امانات بطور اتوماتیک در آن کپی می شود ،در غیر اینصورت بعد از ایجاد یک پایگاه اطالعاتی هیچ فرمی وجود
ندارد و کاربر خود باید همه فرمها را تعریف کند (دقیق ًا مانند تهیه پشتیبان تعریف از یک پایگاه و بازیابی آن برروی یک پایگاه جدید خام در سیمرغ).
برای نصب پایگاه حاوی تعاریف پایه سیستم
نرم افزار مدیریت امانات ( )Circulation Adminرا اجرا کنید .با اجرای نرم افزار ،سیستم شروع به بررسی سرور امانات می کند و سپس پیغام می دهد که پایگاه حاوی
تعاریف پایه یافت نشد .شکل:86 -

شکل86 -
پنجره فوق را تصویب کنید تا صفحه اصلی نرم افزار مدیریت امانات باز شود .سپس فهرست انتخابی «سیستم» را باز کنید و از آنجا ،گزینه «نصب پایگاه حاوی تعاریف پایه
سیستم» را انتخاب کنید مانند شکل: 87 -

شکل87 -
با انتخاب این گزینه ،پنجره شکل 88 -روی صفحه باز می شود :

شکل88 -
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همانطور که در پنجره فوق توضیح داده شده ،این کار خطری ندارد و در ابتدای نصب سیستم امانات ،باید انجام شود .لذا تکمه «بله» را برای تایید این کار فشار دهید .با این کار
پنجره دیگری باز می شود که اتمام عملیات را اعالم می کند شکل: 89 -

شکل89 -
در نهایت پنجره فوق را برای تایید پایان عملیات ،تصویب کنید.

نصب در حالت چند استفاده کننده ()Multi Users

در این حالت همانطور که قب ً
ال اشاره شد ،یک رایانه به عنوان سرور در نظر گرفته می شود و چندین رایانه به عنوان کاربر از آن استفاده می کنند .بنابراین در این حالت  2مرحله
نصب وجود دارد :نصب روی سرور و نصب روی ایستگاههای کاری(کاربران).
 )1نصب روی سرور :در این مرحله عملیات نصب  ،عین ًا شبیه نصب تک استفاده کننده است بنابراین کافی است تمام مراحل نصب «در حالت تک استفاده کننده»
را دقیق ًا انجام دهید.
 )2نصب روی رایانه کاربران  :برای رایانه کاربران فقط کافی است نرم افزار مرورگر امانات نصب شود و تنظیم زبان فارسی انجام شود.

نصب روی رایانه کاربران
بعد از نصب سرور  ،برای رایانه کاربران مراحل زیر را انجام دهید:
 CDسیمرغ را در درایو قرار دهید و روی آیکون  CDدوبار کلیک کنید تا محتویات آن به شکل 90 -روی صفحه باز شود ،سپس گزینه «نرم افزارهای سیمرغ» را انتخاب کنید:

شکل90 -
از پنجره شکل 91-بر روی «امانات» کلیک نمایید:
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شکل91 -
در اینصورت پنجره شکل –  92نمایش داده می شود بنابراین برای شروع عملیات نصب تکمه  Nextرا کلیک نمایید.

شکل92 -
در این مرحله پنجره تدوین مشخصات مشتری به شکل 93 -روی صفحه می آید:
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شکل93 -
همانطور که مشاهده می کنید در این پنجره نام کاربر ( )User Nameو سازمان ( )Organizationاز شما خواسته می شود  .دقت کنید که اطالعات یاد شده در این پنجره
بصورت پیش فرض از سیستم عامل گرفته شده و به نمایش در می آید .لذا اگر نمی خواهید استفاده از این نرم افزار را به کاربر خاصی محدود کنید بهتر است همان موارد پیش
فرض را با فشار دادن تکمه  Nextتایید کنید تا وارد مرحله بعد شوید .در غیراینصورت از پارامتر  2و « 3تعیین پارامترهای الزم برای نصب» استفاده کنید.
با کلیک روی تکمه  Nextپنجره تعیین مسیر و محل نصب نرم افزار به شکل–  94به نمایش در می آید:

شکل94 -
همانطور که مشاهده می کنید در این مرحله باید مسیر و محل نصب نرم افزار را تعیین کنید .اگر خواستید مسیر را تغییر بدهید باید روی تکمه  Changeکلیک کنید و مسیر
دلخواه خود را تعیین کنید (پارامتر شماره  1از «تعیین پارامترهای الزم برای نصب»).
پس از مشخص کردن محل نصب  ،پنجره تعیین نوع نصب روی صفحه می آید .در پنجره تعیین نوع نصب  Custom،را انتخاب کرده و تکمه  Nextرا برای ادامه عملیات
فشار دهید .شکل: 95 -
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شکل95 -
در این حالت با پنجره شکل 96 -روبرو می شوید:

شکل96 -
همانطور که در شکل قبل مشاهده می کنید ،سیستم امانات در سه بخش اصلی نشان داده شده است که به شرح زیر می باشد:
 )1سرور امانات ()Circulation Server Components

 )2سرویس اطالع رسانی اتوماتیک به اعضا ()Circulation Notifier
 )3مرورگر امانات ()Circulation Client
در سمت چپ هر کدام از بخشها  ،آیکونی به شکل

را مشاهده می کنید که با کلیک روی آن با گزینه های شکل 97 -روبرو خواهید شد:
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شکل97 -
گزینه ها به شرح زیر می باشد:
• این بخش روی هارد محلی نصب شود ( :)This feature will be installed on local hard driveاین گزینه به این معنی است که بخش مورد
نظر روی هارد رایانه نصب خواهد شد.
• این بخش و تمام بخشهای جزئی آن روی هارد محلی نصب شود (This feature, and all subfeatures, will be installed on local
 :)hard driveاین گزینه در مواردی کاربرد دارد که هر بخش از سیستم ،خود شامل بخشهای دیگری باشد و در این حالت تمام بخشهای جزئی این بخش نیز روی هارد
رایانه نصب خواهد شد .بدیهی است در مورد سیستم امانات که بخشهای جزئی وجود ندارد ،این گزینه دقیق ًا همانند گزینه قبلی عمل خواهد کرد.
• این بخش ،هرزمان که الزم باشد نصب گردد ( :)This feature will be installed when requiredاین گزینه به این معنی است که این بخش
فع ً
ال نصب نمی شود و در مواقعی که الزم باشد سیستم از کاربر می خواهد که این بخش نصب شود .در آن هنگام کاربر می تواند بخش فوق را نصب کند .این گزینه معمو ًال
برای صرفه جویی در ظرفیت هارد یا کوتاهتر کردن زمان نصب انتخاب می شود.
• این بخش نصب نشود ( :)This feature will not be availableبا انتخاب این گزینه ،بخش مورد نظر نصب نمی شود.
به این ترتیب بخشهای سرور امانات و اطالع رسانی ،یا به عبارت دیگر بخشهای اول و دوم را در حالت «نصب نشود» قرار دهید و سپس تکمه  Nextرا برای ادامه عملیات
فشار دهید .در این حالت پنجره نصب انتخابی ( )Custom Setupهمانند شکل 98 -خواهد بود:
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شکل98 -
ادامه عملیات دقیق ًا مانند نصب کامل می باشد یعنی به پنجره کنترل و تایید نهایی عملیات نصب خواهید رسید ،که در صورت اطمینان تکمه  Installرا کلیک کنید تا عملیات
نصب شروع شود همانند شکل – :99

شکل99 -
پس از اتمام نصب نرم افزار ،پنجره شکل 100 -به نمایش در می آید و به این معنی است که عملیات نصب با موفقیت به اتمام رسیده است .حال با فشار دادن تکمه Finish
این پنجره را نیز تایید کنید.
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شکل100 -
• نکته :مرورگر امانات را می توانید در حالت استفاده مشترک ( )Shareقرار دهید تا نیازی به نصب آن در تک تک ایستگاهها نداشته باشید .اما در این حالت دقت کنید در
ایستگاهی که برای چاپ گزارشهای چاپی امانات (کارت عضویت ،کارت امانت )... ،در نظر گرفته اید ،فونتهای فارسی الزم برای این گزارشها نصب شده و موجود باشد .در
غیر این صورت گزارشهای چاپی فقط با فونتهای استاندارد فارسی ( )Tahoma, Verdanaچاپ خواهد شد .لذا توصیه می شود که در ایستگاههای مورد نظر ،نرم افزار
مرورگر امانات بصورت مستقل نصب گردد تا در اینگونه موارد مشکلی پیش نیاید.

تنظیم زبان فارسی

در تمام ایستگاههای کاری باید زبان فارسی به عنوان پیش فرض سیستم عامل انتخاب شود .بنابراین می توانید به قسمت «تنظیم زبان فارسی» (مرحله  )3در نصب تک استفاده
کننده رجوع کنید.
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 )7اختصاص کاربر  Everyoneبرای سرویس های امانت از طریق وب
برای استفاده از سرویس های امانت از طریق وب الزم است مراحل زیر را انجام دهید:
 Cotrol Panelرا باز کنید و از میان گزینه های موجود  Administrative Toolsرا انتخاب کنید شکل.101 -

شکل101 -
با دو بار کلیک روی  Administrative Toolsپنجره ای به شکل  102 -باز می شود :

شکل102 -
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سپس از میان گزینه های موجود Component Sevices ،را باز کنید مانند شکل: 103 -

شکل103 -
در سمت چپ صفحه از طریق  Computers، Component Servicesو  My Computerرا انتخاب کنید و روی آن کلیک راست کنید سپس از منوی باز شده
 Propertiesرا انتخاب کنید (در شکل 104 -نشان داده شده است).

شکل104 -
در این حالت پنجره  My Computer Propertiesباز می شود.
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شکل105 -
از میان گزینه های موجود  COM Securityرا انتخاب کنید .شکل: 106 -

شکل106 -
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پنجره جدید شامل  2قسمت است  ،ابتدا در قسمت  Access Permissionبر روی تکمه  Edit Limitsکلیک کنید و کاربر  Everyoneرا با تمام اختیارات به لیست
کاربران اضافه کنید مانند شکل: 107 -

شکل107 -
• نکته :دقت کنید که حتم ًا در قسمت پایین صفحه ( )Permossion for Everyoneگزینه  Remote Accessانتخاب شده باشد.
سپس برای قسمت  Launch and Activation Permissionنیز کاربر  Everyoneرا اضافه کنید (دقیق ًا مانند حالت قبل)  ،دقت کنید که در این حالت نیز گزینه
 Remote Activationانتخاب شود همانند شکل:108 -

شکل108 -
در پایان کار پنجره  Component Sevicesرا ببندید.
• نکته :یاد آوری می شود که در نسخه های قبلی هنگام نصب ،فقط کاربر  webbrokerرا برای سرویسهای امانت از طریق وب تعریف می کردیم .در حال حاضر به دلیل
اینکه کاربر  Everyoneرا تعریف کرده ایم بنابراین کاربر  webbrokerنیز مشکلی نخواهد داشت.
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 )8نصب (Internet Information Services (IIS 7
با توجه به این نکته که هنگام نصب ویندوز  IIS، 2008به طور اتوماتیک نصب نمی گردد بنابراین باید طی مراحل زیر آن را نصب کنید .ابتدا از طریق Control Panel
وارد  Administrative Toolsشده و گزینه  Server Managerرا انتخاب کنید تا پنجره آن به شکل زیر باز شود:

شکل109 -
از ناحیه سمت چپ صفحه گزینه  Rolesرا انتخاب نمایید .سپس گزینه  Add Rolesرا در شکل  110 -کلیک کنید:

شکل109 -

شکل110 -
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در پنجره جدید تکمه  Nextرا کلیک نمایید:

شکل111 -
در پنجره  Select Server Rolesگزینه های  Application Serverو ( Web Server(IISرا انتخاب کرده (تیک بزنید) و تکمه  Nextرا بزنید:

شکل112 -
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در اینصورت یک پنجره جدید (شکل  )113 -باز می شود که باید بر روی  Add Required Featuresکلیک نمایید.

شکل113 -
سپس در صفحه اصلی تکمه  Nextرا بزنید شکل – : 114

شکل – 114
در پنجره  Select Roles Servicesعالوه بر موارد موجود گزینه های  Com + Network Accessو  Web Server (IIS) Supportو HTTP Activaton
و  TCP Activationو  Named Pipes Activationرا نیز تیک بزنید و بر روی تکمه  Nextکلیک نمایید همانند شکل – : 115
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شکل – 115
سپس در پنجره شکل 116 -تکمه  Nextرا بزنید:

شکل – 116
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 وWindows Authentication  وBasic Authentication  وASP.NET  وASP  گزینههایSelect Role Services در پنجره جدید
 را بزنید همانندNext  باید تیک داشته باشند سپسIIS 6 WMI Compatibility  وIIS 6 Metabase Compatibility  وDigest Authentication
:117 – شکل

117 – شکل
: کلیک نماییدInstall  برروی تکمه118 – در نهایت در پنجره شکل

118 – شکل
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در شکل –  119مراحل انجام نصب  IISرا مشاهده می کنید:

شکل – 119
پس از اتمام عملیات کپی و نصب ،پنجره شکل 120 -به نمایش در می آید و به این معنی است که عملیات نصب با موفقیت به اتمام رسیده است .حال با فشار دادن تکمه Close
این پنجره را نیز تایید کنید.

شکل – 120
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• نکته بسیار مهم Firewall :باید در وضعیت خاموش ( )OFFباشد (در غیر اینصورت اخذ فهرست امانات کار نمی کند) بنابراین برای این کار الزم است مراحل زیر را
انجام دهید
در ابتدا از طریق  control Panelویندوز وارد  Administrative Toolsشده و گزینه  Server Managerرا همانند شکل –  121انتخاب کنید.

شکل – 121
با دو بار کلیک بر روی  Server Managerپنجره آن به شکل –  122باز می شود.

شکل 122 -
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از ناحیه سمت چپ صفحه  Configurationرا باز کنید ،سپس گزینه … Windows Firewallرا انتخاب کنید سپس بروی ناحیه Windows Firewall
 Propertiesهمانند شکل –  123کلیک نمایید:

شکل 123 -
در اینصورت پنجره جدید شکل –  124را مشاهده خواهید کرد.

شکل 124 -
در حالت پیش فرض یعنی قسمت  Domain Profilesدر ناحیه  Firewall stateوضعیت آن را از  Onبه حالت  Offتغییر دهید شکل – :125
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شکل 125 -
سپس برای نواحی دیگر ( )Private Profile, public Profileنیز همین کار را تکرار کرده و در نهایت تکمه  OKرا بزنید .در نهایت با پنجره شکل –  126روبرو خواهید شد.

شکل 126 -
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اجرا
• از منوی  Startویندوز ،گزینه  Programsرا انتخاب کنید.
• از فهرست برنامه ها نشانگر ماوس را روی گزینه Nosaببرید.
• نشانگر ماوس را روی تنها گزینه منوی بعدی یعنی  Simorghنگهدارید.
• از منوی باز شده گزینه  Circulationرا انتخاب کنید.
• در نهایت از فهرست باز شده گزینه  Nosa Simorgh Circulation Clientرا انتخاب نمائید.
مراحل فوق برای اجرای  Nosa Simorgh Circulation Adminدر شکل 127 -نشان داده شده است:

شکل 127 -
• نکته :گزینه  Circulationشامل  2بخش می باشد:
( Nosa Simorgh Circulation Admin )1نرم افزار مدیریت امانات)
( Nosa Simorgh Circulation Client )2نرم افزار مرورگر امانات)
که برای اجرای هر کدام از این دو نرم افزار کافی است روی آن کلیک کنید.
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پاک کردن نرمافزار سیستم امانات
 )1حذف سرور امانات
برای حذف سرور امانات :نرم افزار مدیریت امانات را اجرا کنید و در صفحه اصلی ،منوی «سیستم» را باز کنید و از آنجا گزینه «حذف سرور از این رایانه» را کلیک کنید .شکل: 128 -

شکل128 -
در ادامه ،پنجره شکل 129 -به نمایش در می آید:

شکل129 -
اگر از حذف سرور مطمئن هستید ،تکمه «بله» را فشار دهید  ،در غیر اینصورت با زدن تکمه «خیر» از حذف سرور صرفنظر کنید.

 )2حذف ( )Removeنسخه قبلی سیستم امانات
• از منوی  Startویندوز ،گزینه  Settingsسپس  Control Panelرا انتخاب کنید.
• در پنجره باز شده ،روی آیکون  Programs and featuresدوبار کلیک کنید.
• از لیست نرم افزارهای نصب شده و موجود ،نرم افزار  Nosa Simorgh Circulation for Windows Version 6.00را انتخاب کنید .حال تکمه Unistall
را کلیک کنید .با این کار پنجره ای باز می شود که از شما می پرسد آیا از این کار مطمئن هستید یا نه ،این پنجره را نیز با فشار دادن تکمه  OKتصویب کنید تا این نرم
افزار از کامپیوتر حذف و پاک شود.
• توجه  :پس از پایان این مراحل ،ممکن است هنوز پوشه محل نصب نرم افزار( )Circulationپاک نشده باشد .لذا آخرین کاری که باید انجام دهید این است که این
پوشه را نیز بطور دستی پاک کنید.
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ارتقا نسخه نرم افزار سیستم امانات
همانطور که قب ً
ال توضیح داده شد بعد از حذف و نصب مجدد نرم افزار سیستم امانات در همان محل قبلی ،الزم است مراحل زیر انجام شود:

 )1تبدیل سیستمهای اطالعاتی به نسخه جاری
نسخه سیستمهای اطالعاتی باید هماهنگ و منطبق با نسخه امانات باشد .لذا در مواقعی که نسخه سیستم امانات را ارتقا می دهید باید نسخه تک تک سیستمهای اطالعاتی نیز
ارتقا یابد.
برای تبدیل یک سیستم اطالعاتی به نسخه جاری:
• در صفحه اصلی نرم افزار مدیریت امانات ( )Circulation Adminدر لیست سیستمهای اطالعاتی ،نشانگر را روی سیستم اطالعاتی که می خواهید به روز کنید ببرید.
دقت کنید که در ستون «نسخه» ،شماره نسخه سیستمهای اطالعاتی را می توانید ببینید .لذا باید سیستمهای اطالعاتی را انتخاب کنید که شماره نسخه آنها پایین تر از
نسخه جاری نرم افزار باشد.
• منوی «سیستم» را باز کنید و از فهرست باز شده ،گزینه «تبدیل یک سیستم اطالعاتی به نسخه جاری نرم افزار» را انتخاب کنید شکل: 130 -

شکل130 -
با این کار سیستم انتخاب شده ،به روز خواهد شد و شماره نسخه آن در ستون «نسخه» ارتقا خواهد یافت.

 )2بازخوانی تعاریف پایه روی سیستمهای اطالعاتی
بعضی اوقات نسخه جدید شامل تغییراتی در تعاریف پایه نیز می باشد ،بنابراین برای اعمال این تغییرات الزم است تعاریف پایه را روی تک تک سیستمهای اطالعاتی بازخوانی
کنید .برای این کار:
در صفحه اصلی نرم افزار مدیریت امانات ( ،)Circulation Adminنشانگر را روی سیستم اطالعاتی که می خواهید تعاریف پایه آن را به روز کنید ببرید.
منوی «سیستم» را باز کنید و از آنجا گزینه «بازخوانی تعاریف یک سیستم اطالعاتی از پایگاه پایه سیستم» را انتخاب کنید شکل:131 -
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شکل131 -
تعاریف پایه سیستم شامل چند قسمت است که در شکل 132 -دیده می شود :

شکل132 -
همانطور که مشاهده می کنید ،گزینه اول (تعریف فرم های نمایش ،چاپ و مجموعه ستون های جدید) ،به صورت پیش فرض انتخاب شده و قابل تغییر نمی باشد و به معنی این
است که تعاریف جدید فرمهای نمایش و چاپ بطور حتم منتقل خواهند شد .اما گزینه های دیگر که به اصالح فرمهای چاپ و نمایش مربوط است اختیاری و قابل انتخاب هستند
لذا با توجه به میزان تغییراتی که در پایگاه پایه صورت گرفته می توانید یک یا چند گزینه را انتخاب کرده و در نهایت محاوره را تصویب کنید.
• نکته :توصیه می شود همیشه هر چهار مورد انتخاب شود.

در ادامه پنجره شکل 133 -به نمایش در می آید و حساسیت کار ،را هشدار می دهد:

شکل133 -
اگر از بازخوانی تعاریف مطمئن هستید ،تکمه «بله» را برای ادامه کار فشار دهید.
با این کار ،بازخوانی تعاریف انجام شده و پنجره شکل 134 -به نمایش در می آید که پایان عملیات را اعالم می کند:
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شکل134 -
پنجره فوق را تصویب کنید تا بازخوانی تعاریف به اتمام برسد  .این عملیات را باید برای تمام سیستمهای (پایگاهها) اطالعاتی موجود تکرار کنید.
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