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قبل از نصب
• یادآوری می شود 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).
• 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.
• در این جزوه نصب نرم افزار بطور کامل ،همراه با نصب تمامی نرم افزارهای جانبی مورد نیاز توضیح داده شده است.
• در این جزوه در برخی موارد برای رعایت اختصار ،به جای عبارت "نرم افزار نگهداری منابع دیجیتال" از واژه " "Repositoryاستفاده شده است.

تعیین پارامترهای الزم برای نصب Repository
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 با مراکز 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\Repository
نام کاربری که هنگام نصب سیستم عامل ، windowsتوسط خود کاربر داده شده است
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 نگهداری منابع دیجیتال 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.

 )1تعریف کاربران و گروه مورد نیاز
در ابتدا باید کاربران مورد نیاز تعریف شوند که عبارتند از  3کاربر زیر:
•  ReposUserبا دسترسی  usersو با کلمه عبور nosa

•  ReposGuestبا دسترسی  usersو با کلمه عبور nosa
•  ReposAdminبا دسترسی  administratorو با کلمه عبور nosaxprepos
تعریف گروهی با نام  ReposGroupو افزودن دو کاربر  ReposUserو  ReposGuestبه این گروه .الزم به ذکر است در صورتی که سرور جزو  Domainباشد
باید گروه موردنظر را در  Domainتعریف کنید .در حالت  Windows Integratedتمام کاربرانی که قرار است از سیستم استفاده کنند باید عضو این گروه تعریف
شوند.
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در نهایت باید گروه  ReposGroupرا به  Component Servicesدر دو بخش  Default Access Permissionو Default Launch Permission
بیافزایید.

 )2نصب  IIS7و تنظیمات آن
از آنجایی که هنگام نصب ویندوز IIS ،به طور اتوماتیک نصب نمی گردد و ما برای استفاده از این نرم افزار به  IISنیاز داریم بنابراین باید  IISرا نصب کرده و تنظیمات اولیه
آن را انجام دهیم.

 )3نصب SQL Server 2008
در این سیستم ،مدیریت پایگاههای اطالعاتی توسط  Microsoft SQL Serverانجام می شود بنابراین باید این نرم افزار در رایانه سرور نصب شودSQL Server 2008 .
را از طریق  DVDمربوطه نصب کنید.

 )4نصب برنامه Simorgh Repository for windows
• ابتدا باید  Indexer Serviceرا از شاخه  Repositoryمربوط به  CDنصب سیمرغ نصب کنید ،سپس در سرویسهای ویندوز بر روی سرویس Simorgh
 Repository Indexerکاربر  ReposAdminرا در پنجره  Logonاضافه کنید.
• نصب  Simorgh Repository for Windowsاز طریق فایل  Setup.exeموجود در شاخه مربوط به نصب .سپس بعد از نصب ،فایل  Empty.txtرا ازمسیر
فایلهای موقت یعنی پوشه  Indexdataحذف نمایید.
• یک پوشه جدید با نام  Tempایجاد کنید.
• نکته :بر روی پوشه های مهم  Temp ,Web ,Indexdataگروه  ReposGroupرا اختیار  Full Controlدهید.

 )5ایجاد  Virtual Directoryهای مورد نیاز
• در  IISدو  Virtual Directoryبا نامهای DigLibو  DiglibGuestایجاد کنید ،و هر دوی آنها را به پوشه ( Webاز محل نصب برنامه) متصل نمایید.
• سپس باید برای هر دو  Virtual Directoryتعریف شده کاربران متناظر با هر یک را اختصاص دهید به ترتیبی که برای DigLibکاربر  ReposUserرا در
 directory Securityتعریف کنید و به همین ترتیب برای  DiglibGuestکاربر  ReposGuestرا اختصاص دهید.
• در ادامه برای هر دو آنها در قسمت  Documentsباید گزینه  Default.htmدر صدر لیست قرار گیرد.

 )6انجام تنظیمات نرم افزار Repository
این تنظیمات شامل یکسری تنظیمات در  Adminو بخشی نیز در  Clientمی باشد.
تنظیمات :Admin

• از منوی عملیات با استفاده از گزینه " افزودن گروه کاربران سیستم به پایگاه اطالعات"  ،گروه  ReposGroupرا اضافه کنید.
• از منوی سیستم با استفاده از گزینه "تنظیمات سرور وب" محل نصب برنامه یعنی  DigLibرا معرفی کنید.
• در منوی عملیات با استفاده از "اصالح مشخصات" اطالعات عمومی سیستم موردنظر را وارد نمایید .مانند آدرس سرویس دهنده در اینترنت ،نحوه شناسایی استفاده کنندگان،
فعال سازی واژه نامه و . ...

تنظیمات : client

• با استفاده از تعریف استفاده کنندگان دو کاربر  ReposUserو  ReposGuestرا با دسترسی تمام اختیارات تعریف کنید .دقت کنید که برای کاربر ReposGuest
در قسمت مهمان "بله" انتخاب شود.
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• از منوی سیستم با استفاده از "تعریف کاربران و امکانات آنها" گروه  ReposGroupرا به سیستم اضافه کنید.
• نکته :تنظیمات اولیه نرم افزار  Repository Adminهمانند نرم افزار  adminامانات می باشد.

 )7معرفی سرور  Repositoryبه سیمرغ
برای اتصال نرم افزار  Repositoryبه سیمرغ الزم است از طریق نرم افزار  Simorgh Adminو با استفاده از گزینه "اصالح مشخصات سرویس ویژه منابع دیجیتال" مسیر
عمومی را  http://ComputerName/DiglibGuestو مسیر اختصاصی را  http://ComputerName/Diglibوارد نمایید.
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جزئیات کامل نصب
 )1تعریف کاربران و گروه مورد نیاز :
برای استفاده از نرم افزار  Repositoryمی بایست کاربران مورد نیاز تعریف شوند که عبارتند از  3کاربر زیر:
 ReposUser )1با دسترسی Users

 ReposGuest )2با دسترسی Users
 ReposAdmin )3با دسترسی  administratorو با کلمه عبور nosaxprepos
• برای تعریف یک کاربر جدید از  Control Panelگزینه  Administrative Toolsرا انتخاب کنید مانند شکل :1 -

شکل – 1
در این حالت پنجره  Administrative Toolsهمانند شکل –  2باز می شود:
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شکل 2 -
از میان گزینه های موجود  Server Managerرا انتخاب نمایید تا پنجره شکل –  3باز شود:

شکل 3 -
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در پنجره ( Server Managerشکل –  )4گزینه Configurationرا انتخاب نمایید:

شکل – 4
از ناحیه سمت چپ صفحه گزینه  Local Users and Groupsرا انتخاب کنید در این حالت دو گزینه  Usersو  Groupsرا مشاهده خواهید کرد همانند شکل – : 5

شکل 5 -
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برای ایجاد یک کاربر جدید بر روی گزینه  Usersکلیک سمت راست کرده و  New Userرا انتخاب نمایید شکل – :6

شکل – 6
حال می توانید در پنجره  New Userکاربر مورد نظر خود ،که در اینجا  ReposGuestمی باشد را تعریف کنید و کلمه عبور آن را  nosaقرار دهید.
• نکته :الزم به ذکر است که برای هماهنگی بیشتر در مراکز مختلف از کلمه عبور تعیین شده  nosaاستفاده می شود.

شکل – 7
در نهایت تکمه  Createرا کلیک کرده تا کاربر مورد نظر به لیست کاربران افزوده شود .سطح دسترسی این کاربر باید  Usersباشد .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 – : 8
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شکل 8 -
در این حالت پنجره شکل –  9باز می شود :

شکل 9 -
سپس از میان بخشهای موجود در باالی پنجره ،گزینه  Member Ofرا انتخاب کرده و در این قسمت می توانید سطوح دسترسی کاربر فوق را تعیین نمایید .از آنجایی که سطح
دسترسی این کاربر باید  Usersباشد ،بنابراین تغییری انجام نداده و از این صفحه خارج می شویم.
• برای تعریف کاربر  ReposUserبا دسترسی  Usersنیز عملیات قبلی را تکرار نمایید .کلمه عبور این کاربر نیز  nosaتعریف میشود.

• برای تعریف کاربر  ReposAdminنیز همچنان عملیات قبلی را تکرار نمایید ،فقط دقت کنید که کلمه عبور آن  nosaxpreposو سطح دسترسی این کاربر
 Administratorتعریف شود .بنابراین برای تعیین سطح دسترسی کاربر  ReposAdminهمانطور که قب ً
ال هم اشاره شد ،بر روی نام این کاربر کلیک سمت راست
کرده و گزینه  Propertiesرا انتخاب کنید و در گزینه  Member Ofکاربر  Administratorsرا از طریق تکمه  addوارد لیست  Member ofنمایید .همانند
شکل – : 10
10
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شکل – 10
در نهایت همانطور که در شکل –  11مالحظه می کنید  3کاربر مورد نظر ما  ReposUser، ReposGuestو  ReposAdminبه لیست کاربران قبلی اضافه
می شوند:

شکل11 -
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• تعریف گروه ReposGroup
برای تعریف یک گروه باید در پنجره  Server Managerبرروی گزینه  Groupsکلیک سمت راست کرده و گزینه …  New Groupرا انتخاب نمایید.

شکل – 12
در این حالت پنجره مربوط به  New Groupباز می شود .بنابراین گروه مورد نظر خود را با نام  ReposGroupتعریف کنید و از طریق تکمه  Addدر این صفحه
کاربران  ReposUserو  ReposGuestرا به اعضای گروه مورد نظر بیافزایید .همانند شکل – :13

شکل – 13
در نهایت گروه موردنظر به لیست گروههای موجود افزوده خواهد شد.
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• نکته مهم :در صورتی که سرور موردنظر شما جزو  Domainباشد ،الزم است گروه  ReposGroupرا در  Domainتعريف نماييد .همچنین در حالتی که سيستم
برای وضعيت  Windows Integratedتنظيم شده باشد ،تمام کاربرانی که قرار است از سيستم استفاده کنند بايستی عضو اين گروه تعريف شوند.

اضافه کردن گروه  ReposGroupبه :Component Services

بعد از تعریف کاربران و گروه مورد نظر الزم است که گروه ReposGroupبه  Component Servicesاضافه شود .بنابراین برای رسیدن به صفحه Component
 Servicesاز طريق منوی  Startویندوز ،گزينه  Runرا انتخاب کرده و دستور  DcomCnfg.exeرا وارد نمایید .همچنین می توانید از طریق  Control Panelویندوز،
گزینه  Administrative Toolsسپس  Component Servicesرا انتخاب نمایید .در هر دو حالت پنجره  Component Servicesبه شکل –  14باز خواهد شد:

شکل 14 -
بر روی زیر شاخه  My Computerکلیک سمت راست کرده گزینه  Propertiesرا انتخاب کنید:
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شکل – 15
در این حالت پنجره شکل –  16باز خواهد شد از میان گزینه های موجود در باالی پنجره گزینه  COM Securityرا انتخاب کنید.

شکل – 16
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در هر دو بخش  Access Permissionsو  Launch and Activation Permissionsدو فهرست از کاربران (و گروههاي) سيستم وجود دارند .به هر دو اين
مجموعهها گروه اختصاصی برنامه ،يعنی گروه  ReposGroupرا اضافه نماييد.
بنابراین ابتدا در قسمت  Access Permissionsبر روی تکمه  Edit Limitsکلیک کنید و گروه  ReposGroupرا به لیست کاربران موجود اضافه کنید مانند شکل:17 -

شکل – 17
سپس برای  Edit Defaultنیز همین کار را تکرار کنید:

شکل – 18
در نهایت همین مراحل را برای  Launch and Activation Permissionsنیز تکرار نمایید .و در پایان کار پنجره  Component Servicesرا ببندید.
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 )2نصب )Internet Information Services) IIS7
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 Panelوارد
 administrative Toolsشده و گزینه  Server Managerرا انتخاب کنید تا پنجره آن به شکل زیر باز شود:

شکل – 19
از ناحیه سمت چپ صفحه گزینه  Rolesرا انتخاب نمایید .سپس گزینه  Add Rolesرا در شکل  20 -کلیک کنید:

شکل – 20
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در پنجره جدید تکمه  Nextرا کلیک نمایید:

شکل – 21
در پنجره  Select Server Rolesگزینه های  Application Serverو ( Web Server(IISرا انتخاب کرده (تیک بزنید) و تکمه  Nextرا بزنید:

شکل – 22
در اینصورت یک پنجره جدید (شکل  )23 -باز می شود که باید بر روی  Add Required Featuresکلیک نمایید .
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شکل – 23
سپس در صفحه اصلی تکمه  Nextرا بزنید شکل – : 24

شکل – 24
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 – : 25
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25 – شکل
: را بزنیدNext  تکمه26 -سپس در پنجره شکل

26 – شکل
Digest  وWindows Authentication  وBasic Authentication  وASP.NET  وASP گزینه هایSelect Role Services در پنجره جدید
: 27 –  را بزنید همانند شکلNext  باید تیک داشته باشند سپسIIS 6 WMI Compatibility  وIIS 6 Metabase Compatibility  وAuthentication
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شکل27 -
در نهایت در پنجره شکل –  28برروی تکمه  Installکلیک نمایید:

شکل – 28
در شکل –  29مراحل انجام نصب  IISرا مشاهده می کنید:
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شکل – 29
پس از اتمام عملیات کپی و نصب  ،پنجره شکل 30 -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 – 30
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تنظیمات : IIS

بعد از مرحله نصب  IISباید تنظیمات خاصی روی آن اعمال شود بنابراین  IISرا اجرا کنید.
برای اجرای  IISاز طریق  Control Panelوارد  Administrative Toolsشده و  IISرا اجرا کنید همانند شکل – : 31

شکل – 31
به این ترتیب پنجره ( Internet Information Services(IISبه شکل –  32باز میشود:

شکل – 32
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از ناحیه سمت چپ صفحه برروی نام سرور دو بار کلیک کنید تا زیر مجموعه آن باز شود شکل – : 33

شکل – 33
از میان محتویات موجود در  IISگزینه  ISAPI and CGI Restrictionsرا انتخاب نمایید شکل – : 34

شکل – 34
با دو بار کلیک بر روی آن پنجره موردنظر همانند شکل –  35باز می شود .سپس از ناحیه سمت راست صفحه گزینه …  Edit Feature Settingsکه در شکل مشخص
است را کلیک نمایید:

23

لاتیجید عبانم یرادهگن متسیس

شکل – 35
در اینصورت پنجره شکل 36 -باز می شود که باید گزینه  Allow Unspecified ISAPI Modulesرا تیک زده و تکمه  OKرا بزنید:

شکل – 36
در مرحله بعدی در صفحه اصلی  IISبر روی گزینه ( Application Poolsاز ناحیه چپ صفحه) کلیک سمت راست کرده و گزینه …  Add Application Poolرا
انتخاب نمایید همانند شکل – : 37
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شکل – 37
در این حالت پنجره شکل –  38باز می شود:

شکل – 38
در پنجره باز شده در قسمت  Nameنام  Repositoryرا تایپ کرده ودر قسمت  .Net Freamwork versionگزینه  .Net Version 2.0.50727را انتخاب نمایید
و همچنین  Managed Pipeline Modeرا در حالت  Classicقرار دهید و در انتها تکمه  Okرا بزنید .همانند شکل – :39

شکل – 39
در این جا تنظیمات  IISبه پایان می رسد.
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 )3نصب SQL Server 2008
در نرم افزار نگهداری منابع دیجیتال ،مدیریت پایگاههای اطالعاتی توسط  Microsoft SQL Serverانجام می شود بنابراین باید این نرم افزار در رایانه سرور نصب شود.
برای عملیات با حجم باال ،باید از نسخه  SQL Server 2008استفاده شود .الزم به توضیح است که نسخه  SQL Server 2008برروی 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 :40 -

شکل – 40
در ابتدای عملیات نصب با پنجره شکل –  41روبرو شده که تایید نصب  .Net Freamwork v3.5را می پرسد که باید با کلیک برروی  Installتایید کنید.

شکل – 41
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در اینصورت مراحل نصب  .netرا در پنجره شکل –  42مشاهده خواهید کرد.

شکل – 42
در نهایت بعد از نصب کامل  .netبا پنجره شکل –  43روبرو می شوید:

شکل – 43
با استفاده از گزینه  Exitازاین پنجره خارج شده و کامپیوتر را  Restartنمایید.
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• توضیح :هنگام نصب  SQL 2008بر روی سرور  Windows 2003پس از طی مراحل قبل باید  Hotfixنیز نصب شود .بنابراین می توانید طی مراحلی که در ادامه
(شکلهای  44تا  )47توضیح داده شده است  Hotfixرا نیز نصب کنید .به عبارت دیگر تنها تفاوت نصب  SQL 2008بر روی سرور  2008و  2003نصب Hotfix
می باشد.

شکل44 -

شکل45 -
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شکل46 -

شکل47 -
در ادامه نصب  SQLدوباره از طریق گزینه ( Setupمربوط به  DVDنصب) وارد مراحل نصب  SQLشوید .یعنی صفحه اصلی SQL Server Installation Center
همانند شکل – : 48
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شکل48 -
در این صفحه از ناحیه سمت چپ روی گزینه  Installationکلیک کنید (شکل – .)49

شکل49 -
در پنجره شکل  50 -روی اولین گزینه (… )New SQL Server Stand-alon installation or add.کلیک نمایید.
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شکل50 -
در اینصورت پنجره جدیدی با عنوان  Setup Support Rulesنمایش داده می شود بنابراین تکمه  OKرا به منزله تایید کلیک نمایید (شکل .)51 -

شکل – 51
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در پنجره شکل  52 -شماره  Product Keyموردنظر بطور پیش فرض وجود دارد و کافی است برای انجام مراحل بعدی نصب ،تکمه  Nextرا کلیک نمایید.

شکل – 52
در این حالت به پنجره شکل –  53که 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.

شکل – 53
سپس در پنجره شکل –  54تکمه  Installرا کلیک نمایید.
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شکل – 54
در پنجره  Setup Support Rulesیعنی شکل –  55موارد نصب شده نمایش داده می شود .برای ادامه عملیات نصب برروی تکمه  Nextکلیک نمایید.

شکل – 55
در این قسمت به پنجره  Feature Selectionخواهید رسید همانند شکل – :56
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شکل – 56
سپس از میان موارد موجود باید گزینه های  Database Engine Services ،Client Tools Connectivity ،Managnment Tools-Basicو
 Managnment Tools-Completeرا مانند شکل –  57انتخاب (تیک) کنید و تکمه  Nextرا کلیک نمایید.

شکل – 57
همانطور که در شکل –  58مشاهده می کنید در این پنجره باید مسیر نصب را تعیین کنید و تکمه  Nextرا کلیک نمایید.
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شکل – 58
در پنجره شکل –  59فضای خالی هارد دیسک کامپیوتر موردنظر نمایش داده می شود .از این پنجره نیز با کلیک کردن  Nextعبور کنید.

شکل – 59
در پنجره  Server Configurationکه در شکل –  60نمایش داده شده است  ،باید هر دو سرویس  SQL Server Agentو SQL Server Database Engine
را در حالت  NT Authority\Systemقرار دهید.
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شکل – 60
برای این کار کافی است در قسمت  Account Nameگزینه  NT Autherity\Systemرا برای هر دو سرویس انتخاب کرده و تکمه  Nextرا بزنید (همانند
شکلهای  61و .) 62

شکل – 61
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شکل – 62
سپس به پنجره  Database Engine Configurationمی رسید که باید گروه  Administratorsرا به آن اضافه کنید .برای این کار باید در شکل –  63بر روی
تکمه  Addکلیک کنید .

شکل – 63
در اینصورت همانطور که در شکل –  64مشاهده می کنید پنجره  Select Users or Groupsباز می شود.
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شکل – 64
بنابراین از لیست کاربران و گروههای موجود باید گروه  administratorsانتخاب شود شکل – : 65

شکل – 65
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در نهایت گروه  Administratorsدر ناحیه  Spesify SQL Server administratorsاضافه می شود همانند شکل –  66سپس تکمه  Nextرا به منظور
انجام ادامه عملیات بزنید.

شکل 66-
در پنجره های  Error and Usage Reportingو ( Installation Rulesشکلهای  67و  )68بدون تغییر تکمه  Nextرا بزنید.

شکل – 67
39

لاتیجید عبانم یرادهگن متسیس

شکل 68-
در نهایت تمام موارد برای نصب آماده شده و کافی است برای شروع عملیات نصب در پنجره شکل –  69برروی تکمه  Installکلیک نمایید.

شکل 69-
در اینصورت عملیات نصب شروع شده و در پنجره ( Installation Progressشکلهای  70و  )71پیشرفت مراحل نصب را مشاهده خواهید کرد.
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شکل – 70

شکل – 71
در صورتی که عملیات نصب با موفقیت انجام شود پنجره شکل –  72را مشاهده خواهید کرد.
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شکل – 72
• نکته  :در پایان نصب  SQLباید حتم ًا کامپیوتر را  Restartنمایید.
بعد از نصب  SQLباید تغییراتی در  SQL Server Configuration Managerانجام شود  .برای اینکار باید آن را از طریقی که در شکل 73-نمایش داده شده
است اجرا کنید.

شکل – 73
بنابراین پنجره ای همانند شکل –  74باز می شود:
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شکل – 74
از ناحیه سمت چپ این صفحه در قسمت  SQL Server Network Configurationگزینه  Protocol for MSSQLSERVERرا انتخاب کنید همانند شکل:75 -

شکل – 75
سپس از ناحیه سمت راست بر روی پروتکل  Named Pipeکلیک راست کرده و آن را Enableنمایید .مراحل کار در شکل –  76نشان داده شده است.

شکل – 76
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برای پروتکل  TCP/IPنیز همین مراحل را تکرار کنید (شکل .)77 -

شکل – 77
بعد از انجام این مرحله عملیات نصب  SQLبه پایان می رسد.
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 )4نصب برنامه Simorgh Repository for windows
ابتدا الزم است قبل از نصب نرم افزار  Repositoryبرنامه  Indexer Serviceنصب شوند .برای نصب آن از  CDو یا فایلهای مربوط به نصب وارد محل نصب Simorgh
 Repository for Windowsشوید:

شکل – 78
پوشه  Indexer Serviceرا انتخاب کنید مانند شکل :79

شکل 79 -
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فایل اجرایی  setup.exeرا اجرا کنید:

شکل 80 -
در این مرحله اولین پنجره مربوط به نصب نرم افزار  Nosa Simorgh Repository Indexerنمایش داده خواهد شد .تکمه  Nextرا برای ادامه عملیات کلیک
کنید:

شکل – 81
الزم به یادآوری است که این برنامه باید در مسیر نصب برنامه  Repositoryقرار گیرد .در پنجره شکل –  82محل نصب نرم افزار را تعیین کرده و تکمه Nextرا بزنید:
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شکل – 82
در نهایت برای تایید شروع عملیات نصب در شکل –  83تکمه  Nextرا کلیک کنید:

شکل 83 -
در این حالت نصب نرم افزار شروع خواهد شد و در پایان عملیات با پنجره شکل –  84روبرو خواهید شد که پایان عملیات را با موفقیت اعالم میکند:
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شکل – 84
بعد از نصب  Indexer Serviceباید کاربر موردنظر یعنی  ReposAdminرا به عنوان کاربر سرویس  Simorgh Repository Indexerاختصاص دهید.
برای این کار کافی است از طریق  Control Panelویندوز وارد  Administrative Toolsشده و گزینه  Servicesرا انتخاب کنید تا پنجره  Servicesهمانند
شکل  85 -باز شود:

شکل85 -
سپس از لیست سرویسهای موجود Simorgh Repository Indexer ،را یافته و روی آن کلیک سمت راست کرده و گزینه  Propertiesرا انتخاب کنید شکل86 -
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شکل86 -
دراین حالت با شکل –  87روبرو خواهید شد:

شکل – 87
ازمیان گزینه های موجود در باالی پنجره گزینه  Log Onرا انتخاب کرده و کاربر  ReposAdminرا از طریق تکمه  Browseدر ناحیه  This accountوارد
کنید .همانند شکل – : 88
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شکل – 88
در نهایت برای تصویب عملیات فوق تکمه  okرا کلیک کرده و بعد از آن پنجره  Servicesرا هم ببندید.
• نصب : Simorgh Repository for Windows
برای نصب برنامه  Repositoryاز محل نصب برنامه پوشه  Simorgh Repository for Windowsرا انتخاب کنید و از داخل پوشه مورد نظر بر روی فایل
 setup.exeموجود دو بار کلیک کنید تا عملیات نصب شروع شود:

شکل 89 -
در این حالت در نصب برای اولین بار با پنجره شکل  90روبرو خواهید شد که شروع عملیات نصب را نشان می دهد:

50

لاتیجید عبانم یرادهگن متسیس

شکل – 90
با کلیک روی تکمه  Nextشروع عملیات نصب را ادامه دهید .در این مرحله با پنجره تدوین مشخصات مشتری به شکل –  91روبرو خواهید شد:

شکل – 91
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–  92به نمایش در می آید:
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شکل – 92
همانطور که مشاهده می کنید در این مرحله باید مسیر و محل نصب نرم افزار را تعیین کنید.

• نکته :در نصب این برنامه برای هماهنگی بیشتر با مراکز دیگر توصیه می شود که محل نصب برنامه  Repositoryبطور پیش فرض D:\Nosa\Repositoryقرار
دهید .همانطور که مشاهده کردید برنامه  Indexerنیز در همین شاخه نصب شد.
پس از مشخص کردن محل نصب  ،پنجره تعیین نوع نصب روی صفحه می آید شکل – : 93

شکل – 93
در این پنجره می توانید نوع نصب را تعیین کنید ،همانطور که مشاهده می کنید نصب سیستم  Repositoryبه  3شکل امکان پذیر است:
 )1نصب کامل ( :)Typicalدر این حالت ،تمام بخشهای سیستم را اعم از " "Client"، "Serverو " "Webبطور اتوماتیک نصب خواهند شد.
 )2نصب به فرم حداقل ( :)Minimalدر این حالت فقط بخش مرورگر ( )Clientنصب می شود.
 )3نصب انتخابی ( :)Customدر این حالت می توانید هر یک از بخشهای سیستم را به دلخواه خود انتخاب و نصب کنید.
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در اینجا نصب به روش  Typicalانجام می شود بنابراین گزینه موردنظر را انتخاب کرده و تکمه  Nextرا کلیک کنید :

شکل – 94
پنجره شکل–  94به منزله کنترل و تایید نهایی عملیات نصب می باشد لذا اگر مطمئن هستید تکمه  Installرا کلیک کنید ،در غیر اینصورت با انتخاب تکمه Cancel
عملیات نصب را متوقف کنید .بنابراین با کلیک روی تکمه  Installعملیات نصب شروع می شود.
پس از اتمام عملیات کپی و نصب نرم افزار ،پنجره شکل 95 -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 .

شکل 95 -
بنابراین در این مرحله عملیات نصب نرم افزار مدیریت منابع دیجیتال پایان یافته است.
• نکته :در اکثر مراکز سرور وب از دیتا جدا است ،بنابراین بر روی کامپیوتر دیتا باید بخشهای  Serverو  clientنصب شود و بر روی سرور وب باید بخشهای Server
و  Webنصب شود.
بنابراین برای نصب باید حالت  Customرا انتخاب کرده و ادامه عملیات را با کلیک روی تکمه  Nextادامه دهید .همانند شکل – :96
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شکل 96 -
در این حالت با پنجره شکل –  97روبرو شده و هر قسمت از برنامه را که الزم نیست نصب کنید به حالت "نصب نشود" قرار داده و با کلیک تکمه تصویب عملیات نصب
را انجام دهید:

شکل – 97
• نکته :برای کاربرانی که قرار است از نرم افزار مرورگر  Repositoryاستفاده کننده (برای ورود اطالعات) می توانید از حالت نصب  Minimalاستفاده کنید.
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بعد از پایان عملیات نصب  Repositoryالزم است مراحل زیر را انجام دهید:
• از محل نصب نرم افزار پوشه  Indexdataرا پیدا کنید.

شکل 98 -
از داخل پوشه موردنظر تنها فایل موجود با نام  Empty.txtرا حذف نمایید:

شکل – 99
در شاخه محل نصب برنامه  Repositoryیک پوشه جدید با نام  Tempایجاد کنید:
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شکل – 100
• نکته  :پوشه  Tempمربوط است به مسیر فایلهای موقت .
• بر روی  3پوشه مهم  Indexdata ،Tempو  Webگروه  ReposGroupرا در قسمت  securityافزوده و دسترسی کامل یعنی  FullControlبدهید.
برای این کار کافی است بر روی هر کدام از آنها کلیک سمت راست کرده و گزینه  Propertiesرا انتخاب کنید .در شکل –  101این عملیات برای پوشه Indexdata
نشان داده شده است:

شکل – 101
در این حالت پنجره  IndexData Propertiesباز می شود .از میان گزینه های موجود  Securityرا انتخاب کنید و بوسیله تکمه  Addگروه موردنظر یعنی
 ReposGroupرا به لیست کاربران و گروه های موجود بیافزایید ،سپس در ناحیه تعیین دسترسی عبارت " "Full Controlرا تیک بزنید .همانند شکل – : 102
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شکل 102 -
در آخر با کلیک تکمه  OKاین پنجره را ببندید .سپس برای پوشه های  Tempو  Webنیز همین کار را تکرار کنید.
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 )5ایجاد  Virtual Directoryهای مورد نیاز:
ایجاد یک  Virtual Directoryبا نام  DigLibکه باید آن را به پوشه  Webدر محل نصب  Repositoryمتصل کنیم .بنابراین باید مراحل زیر را انجام دهیدInternet،
 Information Servicesیا  IISرا ازطریق مسیر زیر باز کنید:
Control Panel -–> Administrative Tools -–> Internet Information Services
سپس بر روی  Sitesدو بار کلیک کرده و بر روی  Default Web Siteکلیک سمت راست کرده و گزینه  Add Virtual Directoryرا انتخاب کنید .همانند
شکل – : 103

شکل103 -
در پنجره باز شده  diglibرا در ناحیه  Aliasوارد نمایید :

شکل104 -
مسیر نصب را با استفاده از تکمه

انتخاب کنید :
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شکل105 -

شکل106 -
در نهایت پنجره را تایید کنید تا دایرکتوری مجازی یا  Virtual Directoryموردنظر ساخته شود .همانند شکل : 107 -

شکل107 -
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تعیین سطوح دسترسی بر روی  Virtual Directoryموردنظر:

روی دایرکتوری مجازی ساخته شده کلیک سمت راست کرده و گزینه  Convert to Applicationرا انتخاب کنید شکل :108 -

شکل108 -
در پنجره باز شده بر روی تکمه  Selectکلیک نمایید:

شکل109 -
در اینصورت پنجره جدیدی باز خواهد شد همانند شکل :110 -

شکل110 -
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در ناحیه  Application Poolگزینه  Repositoryرا انتخاب نمایید و تکمه  OKرا بزنید .شکل : 111 -

شکل111 -
سپس در همان پنجره  Add Applicationروی تکمه "…  "Connect asکلیک کنید :

شکل112 -
در پنجره  Connect Asبا استفاده از شکلهای  113تا  116کاربر  ReposUserرا معرفی نمایید:

شکل – 113

شکل – 114
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شکل 115 -

شکل – 116
در نهایت برای صحت اختیارات کاربر موردنظر از تکمه  Test settingsاستفاده نمایید:

شکل117 -
در اینصورت با پیغام شکل  118 -روبرو خواهید شد:
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شکل 118 -
در این مرحله تعریف دایرکتوری مجازی موردنظر و سطح دسترسی آن با موفقیت به پایان رسیده است.
بعد از اضافه کردن این دایرکتوری باید یک  Virtual Directoryدیگر بانام  DigLibGuestنیز به همین طریق تعریف کنید .فقط باید کاربر  ReposGuestرا برای
آن تعریف نمایید.
بعد از تعریف دو  virtual directoryموردنظر و تعیین سطوح دسترسی های الزم  ،باید برای هر دوی آنها تغییرات زیر را اعمال کنید .بنابراین در  IISبر روی  Diglibکلیک
کرده و در قسمت  IISگزینه document defaultرا انتخاب نمایید همانند شکل – :119

شکل119 -
در اینصورت پنجره  Default Documentبه شکل –  120باز می شود که باید در لیست موجود  default.htmدر ابتدای لیست قرار داشته باشد .همانند شکل – :120
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شکل – 120
سپس برای  DiglibGuest ،Virtual directoryنیز این مراحل را تکرار کنید.
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 )6انجام تنظیمات نرم افزار Repository
• تنظیمات الزم در Repository Admin
نرم افزار مدیریت نگهداری منابع دیجیتال  Repository Adminرا اجرا کنید .برای این کار از طریق  Programsدر  startویندوز گزینه  Nosaرا انتخاب کرده
سپس از منوی باز شده  Simorghو سپس  Repositoryرا انتخاب نمایید .در نهایت بر روی گزینه  Nosa Repository Adminکلیک کنید .تمام این مراحل
در شکل –  121نشان داده شده است:

شکل – 121
• نکته :گزینه  Repositoryشامل  2بخش می باشد:

( Nosa Repository Admin )1نرم افزار مدیریت منابع دیجیتال)
( Nosa Repository Client )2نرم افزار مرورگر منابع دیجیتال)
که برای اجرای هر کدام از این دو نرم افزار کافی است روی آن کلیک کنید.

نصب سرور Repository

با اجرای نرم افزار مدیریت نگهداری منابع دیجیتال ،سیستم شروع به بررسی سرور می کند .در حالتی که هنوز سرور  repositoryنصب نشده باشد (برای اولین بار) با پیغامی
مبنی بر اینکه "سرور نوسا  xpبرروی این رایانه نصب نیست" روبرو می شوید .شکل – :122

شکل – 122
با تصویب این پیغام  ،نرم افزار مدیریت نگهداری منابع دیجیتال سیمرغ نوسا همانند شکل –  123اجرا می شود:
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شکل 123 -
از فهرست انتخابی "سیستم" ،گزینه "نصب سرور یا تبدیل آن به نسخه جدید" را انتخاب کنید .شکل: 124 -

شکل – 124
با این کار پنجره شکل 125 -به نمایش در می آید:

شکل 125 -
با فشار دادن تکمه "بله" این پنجره را تایید کنید تا سرور منابع دیجیتال نصب گردد .در این حالت بدون اینکه پیغامی از طرف سیستم دریافت کنید سرور منابع دیجیتال نصب
می شود.
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شکل – 126
• نکته :وضعیت سرور را می توانید در صفحه اصلی نرم افزار مدیریت نگهداری منابع دیجیتال در قسمت پایین ،گوشه سمت چپ مشاهده کنید یعنی در حالتی که سرور نصب
نشده باشد "سرور :نصب نشده" (شکل )124 -و بعد از نصب سرور "سرور :فعال" (شکل )126 -می باشد.

نصب پایگاه حاوی تعاریف پایه سیستم

جداول و پایگاههای اطالعاتی سیستم نگهداری منابع دیجیتال در  SQL Serverتشکیل می شود .بنابراین برای این کار باید یک پایگاه پایه با ساختاری مناسب با سیستم در
 SQL Serverایجاد گردد .عمل "نصب پایگاه حاوی تعاریف پایه سیستم" یک پایگاه با فیلدها ،نحوه ایندکس سازی ... ،و گزارشهای مناسب سیستم را در SQL Server
ایجاد می کند.
با اجرای نرم افزار ( ،)Repository Adminبعد از بررسی سرور پیغامی دریافت خواهید کرد مبنی بر اینکه که پایگاه حاوی تعاریف پایه یافت نشد .همانند شکل:127 -

شکل – 127
پنجره فوق را تصویب کنید تا صفحه اصلی نرم افزار باز شود .سپس از منوی "سیستم" گزینه "نصب پایگاه حاوی تعاریف پایه سیستم" را انتخاب کنید مانند شکل:128 -
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شکل – 128
با انتخاب این گزینه ،پنجره شکل 129 -روی صفحه باز می شود :

شکل 129 -
همانطور که در پنجره فوق توضیح داده شده ،این کار خطری ندارد و در ابتدای نصب 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: 130 -

شکل 130 -
در نهایت پنجره فوق را برای تایید پایان عملیات نصب ،تصویب کنید .بعد از نصب سرور و تعاریف پایه سیستم الزم است یک سیستم اطالعاتی جدید ایجاد شود .که این کار از
طریق منوی عملیات "ایجاد سیستم اطالعاتی جدید" انجام می شود:
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شکل – 131
با این کار پنجره شکل –  132نمایش داده می شود .از آنجایی که هر سیستم اطالعاتی به شکل یک پایگاه تعریف می شود ،در قسمت نام پایگاه اطالعاتی یک نام دلخواه را
برای این پایگاه وارد کنید و سپس تکمه تصویب را فشار دهید.

شکل – 132
پس از ایجاد پایگاه ،در مرحله بعد پنجره "اطالعات سیستم" (شکل –  )133باز خواهد شد .این پنجره شامل  5قسمت است  :عمومی ،پخش زنده  ،واژه نامه ،ثبت فعالیت و سرور
کتابشناختی.
اولین گزینه "عمومی" است که مربوط است به اطالعات عمومی سیستم موردنظر مانند نام سیستم اطالعاتی و آدرس سرویس دهنده در اینترنت و....
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شکل – 133
• نام کتابخانه (نام سیستم اطالعاتی)  :در این قسمت نام کتابخانه یا مرکز اطالع رسانی که سیستم اطالعاتی برای آن ایجاد می شود وارد می گردد .به عبارت دیگر به این
وسیله مشخص می شود که این سیستم اطالعاتی مربوط به کدام کتابخانه می باشد.
• نام دیگر (التین) کتابخانه :نام التین کتابخانه را در این قسمت وارد کنید.
• آدرس سرویس دهنده در اینترنت :در این قسمت باید آدرس  Virtual directoryساخته شده برای سرور  ،یعنی  DigLibرا به شکلی که در شکل – 133آمده است
وارد نمایید.
• نحوه شناسایی استفاده کنندگان :در این ناحیه عبارت شناسایی کاربر توسط نرم افزار (در واقع همان  Basic Authenticationمی باشد) را قرار دهید .به عبارتی در این
قسمت نحوه شناسایی کاربران تعیین می شود.
• تعداد ارقام ریشه درخت منابع دیجیتال را انتخاب نمایید که بطور پیش فرض  2رقمی می باشد.
گزینه دوم از صفحه اطالعات سیستم "پخش زنده" می باشد که مربوط است به تنظیمات  Real Serverو فایلهای صوتی و تصویری که قرار است به شکل زنده ()Real
پخش شوند.

شکل – 134
70

لاتیجید عبانم یرادهگن متسیس

در صورت استفاده از  ، Real Serverآدرس سرویس دهنده در اینترنت باید آدرس اینترنتی  Realmediaرا وارد کنید و در قسمت بعدی نیز باید مسیر ذخیره فایلهای موقت
وارد شود همانطور که در شکل –  134وارد شده است.
• نکته :تنظیمات این ناحیه را می توانید بعد از نصب  Helix Serverو ایجاد  Realmediaانجام دهید.

در صورت نیاز به راهنمایی در مورد نصب  Real Serverو تنظیمات آن می توانید از راهنمای نصب  Repositoryتحت ویندوز  2003استفاده نمایید.
گزینه بعدی مربوط است به تنظیمات واژه نامه که باید در ناحیه محل ذخیره ،مسیر ذخیره فایلهای واژه نامه یعنی  IndexDataوارد شود .شکل – :135

شکل – 135
با توجه به توضیحاتی که در این صفحه وجود دارد باید تعداد و مدت توقف بین عملیات واژه سازی ها را متناسب با شرایط تعیین کنید.

• نکته مهم :در قسمت "نام یا شماره  IPرایانه" باید  IPسرور موردنظر وارد شود .در واقع تنظیمات  IPدر این ناحیه ،مدیریت جستجوی متن از طریق Repository
 Clientرا به عهده دارد.
• تذکر :دقت داشته باشید که اگر سرویس  Indexerفعال نباشد فایلهای موقت چه از نوع فیلم و چه از نوع متن پاک نخواهند شد.
گزینه بعدی مربوط است به ثبت فعالیت ،که شامل  2قسمت می باشد:
• فعالیت استفاده کنندگان اینترنتی ثبت شود
• فعالیت استفاده کنندگان اینترنتی میهمان ثبت شود
بنابراین در این صفحه می توانید با تیک زدن گروه موردنظر استفاده کنندگان ،تعداد آنها را ثبت نمایید.
در آخر گزینه سرور کتابشناختی است که در این قسمت باید برای مراکزی که سرور کتابشناختی سیمرغ دارند اطالعات آنها وارد شود.
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شکل 136 -
این قسمت برای پایگاههایی که اطالعات کتابشاختی در سیمرغ دارند استفاده می شود .در واقع از این طریق ارتباط بین سرور  Repositoryو سرور کتابشناختی سیمرغ برقرار
می گردد.
نام کاربر سیمرغ (در شکل قبل) :برای سرعت بخشیدن در انجام کار می توان یک کاربر خاص در استفاده کنندگان سیمرغ تعریف کرد که فقط به پایگاههای دیجیتال دسترسی
داشته باشد .در اینصورت به جای اینکه هر بار ارتباط به تمامی پایگاهها برقرار شود فقط پایگاههای دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرند .این مورد برای مراکزی که تعداد
پایگاهشان زیاد است بسیار پرکاربرد می باشد.

افزودن گروه کاربران

برای این کار باید از منوی عملیات "افزودن گروه کاربران سیستم به پایگاه اطالعاتی" را مانند شکل –  137انتخاب کنید:

شکل – 137
سپس در این پنجره گروه مورد نظر یعنی  ReposGroupرا وارد کنید همانند شکل – :138
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شکل – 138
در نهایت پنجره فوق را با کلیک بر روی تکمه  OKتصویب کنید.

تنظیمات سرور وب

از منوی سیستم گزینه "تنظیمات سرور وب ( ")HTTP Serverرا انتخاب کنید .مانند شکل – :139

شکل – 139
در این حالت با پنجره شکل –  140روبرو خواهید شد .که باید نام رایانه را از طریق "اخذ فهرست سرورهای وب" انتخاب کنید .سپس برای سرور وب گزینه پیش فرض Default
 Web Siteرا قرار داده و محل نصب برنامه که منظور  Virtual Directoryمربوط به نصب  Repositoryیعنی  DigLibاست را از میان گزینه های موجود انتخاب
نمایید:

شکل – 140
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در نهایت برای تایید و ثبت اطالعات وارد شده با استفاده از تکمه تصویب این پنجره را ببندید.
• تنظیمات الزم در Repository Client

بعد از تنظیمات انجام شده در  Repository Adminالزم است تنظیماتی هم در  Repository Clientانجام شود .بنابراین از همان طریقی که Adminرا اجرا
کردید  Client ،را نیز اجرا کنید (با استفاده از شکل. )121 -
با اجرا کردن برنامه  Nosa Repository clientبا پنجره اتصال به رایانه سرور روبرو خواهید شد شکل – :141

شکل – 141
نام رایانه سرور و سیستم اطالعاتی را مشخص کرده و با تصویب این پنجره وارد نرم افزار شوید .شکل – : 142

شکل – 142
در ابتدا الزم است سطوح دسترسی استفاده کنندگان را تعیین کنید .بنابراین از منوی دسترسی گزینه "سطوح دسترسی استفاده کنندگان " همانطور که در شکل 143-
مشخص شده است را انتخاب کنید:
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شکل – 143
بنابراین پنجره انواع سطوح دسترسی استفاده کنندگان به شکل –  144باز می شود.

شکل – 144
همانطور که مالحظه می کنید در پنجره "فهرست انواع سطوح دسترسی استفاده کنندگان" باید انواع سطوح دسترسی را بر اساس نیاز تعریف کنید .برای تدوین دسترسیها
به منابع مختلف از ناحیه پایین صفحه همانطور که در شکل –  145مشخص شده است باید استفاده کنید:
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شکل – 145
همانطور که در شکل –  145مالحظه می کنید میتوانید دسترسی به هر یک از انواع منابع دیجیتال را مجاز  ،غیر مجاز و یا مجاز از طریق مبدل تعیین کنید.
بعد از این مرحله باید استفاده کنندگان منابع دیجیتال را تعیین کنید .بنابراین از منوی دسترسی ها ،گزینه "تعریف استفاده کنندگان اینترنتی منابع دیجیتال" را انتخاب نمایید.
همانند شکل :146 -

شکل – 146
در اینصورت پنجره فهرست استفاده کنندگان اینترنتی همانند شکل –  147باز می شود:
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شکل – 147
در اینجا باید  2کاربر موردنظر یعنی  ReposUserو  ReposGuestرا به فهرست کاربران اضافه کنید .همانند شکل – : 148

شکل – 148
• نکته  :1در ستون نام دسترسی دو کاربر  ReposUserو  ReposGuestباید تمام اختیارات باشد به معنی اینکه سطح دسترسی آنها به تمام منابع دیجیتال مجاز است.
و در ستون جستجو از طریق وب برای هر دو کاربر گزینه "بله" انتخاب شود.
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• نکته  :2برای کاربر  ReposGuestدر ستون آخر مربوط به کاربر میهمان گزینه "بله" انتخاب شود.
• نکته  :3تمامی کاربرانی که قرار است از سیستم استفاده کنند باید به این فهرست اضافه شده و دسترسی های مناسب به آنها اختصاص داده شود.
• نکته  :4در صورتی که سیستم برای وضعیت  Windows Authenticationانتخاب شده باشد ،کاربران موردنظر ار فهرست کاربران ویندوز انتخاب خواهند شد.
بعد از تعریف کاربران موردنیاز ،الزم است گروه  ReposGroupرا به لیست کاربران سیستم اضافه کنید .بنابراین از منوی سیستم ،گزینه تعریف کاربران و امکانات آنها
را انتخاب کنید .همانند شکل – :149

شکل – 149
در این حالت با پنجره کاربران روبرو خواهید شد که باید گروه مورد نظر یعنی  ReposGroupرا به ترتیبی که در شکل –  150نشان داده شده است تعریف کنید:
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شکل – 150
در نهایت با تصویب این پنجره نیز اطالعات را ذخیره و خارج شوید.
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 )7معرفی سرور  Repositoryبه سیمرغ
بعد از مرحله نصب برنامه  Repositoryو انجام تنظیماتی که به آنها اشاره شد الزم است سرور  Repositoryبه برنامه سیمرغ معرفی شود بنابراین باید نرم افزار مدیریت
پایگاههای سیمرغ ( )Nosa Simorgh Admin for windowsرا اجرا کرده و از منوی سرور گزینه "اصالح مشخصات سرویس ویژه منابع دیجیتال" را انتخاب کنید.

شکل – 151
با این کار پنجره شکل –  152باز می شود:

شکل – 152
در این پنجره در مسیر عمومی  http://Computer Name/Diglibguestو در مسیر اختصاصی  http://Computer Name/Diglibرا وارد نمایید .نام کاربر و
کلمه عبور در این مرحله الزم نیست وارد شود.
• نکته :اگر زمانی الزم باشد که اتصال سیمرغ به  ،Repositoryاز طریق یک نام کاربر و کلمه عبور خاص صورت بگیرد ،آن کاربر موردنظر در اینجا تعریف می شود .بقیه
موارد را می توانید در حالت پیش فرض قرار دهید و پنجره مورد نظر را تایید نمایید.
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پاک کردن نرم افزار نگهداری منابع دیجیتال
 )1حذف سرور
برای حذف سرور نگهداری منابع دیجیتال:

• نرم افزار مدیریت نگهداری منابع دیجیتال 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: 153 -

شکل – 153
در ادامه ،پنجره شکل 154 -به نمایش در می آید:

شکل – 154
• اگر از حذف سرور مطمئن هستید ،تکمه "بله" را فشار دهید  ،در غیر اینصورت با زدن تکمه "خیر" از حذف سرور صرفنظر کنید.
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 )2حذف ( )Removeنسخه قبلی سیستم نگهداری منابع دیجیتال
• از منوی  Startویندوز گزینه  ،Settingsسپس  Control Panelرا باز کنید شکل:155 -

شکل – 155
• از امکانات موجود در  ،Control Panelبرروی گزینه  Programs and Feauturesدوبار کلیک نمایید (شکل قبل) .در این مرحله فهرست نرم افزارهای نصب
شده در رایانه را در پنجره ای به شکل 156 -مشاهده خواهید کرد:
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شکل – 156
همانطور که در شکل قبل مالحظه می کنید ،نرم افزار نگهداری منابع دیجیتال نوسا با نام  Nosa Repository Ver 2.04در فهرست نرم افزارهای موجود در
رایانه دیده می شود .نشانگر را روی نرم افزار موردنظر ببرید (آن را انتخاب نمایید) و سپس تکمه " "Unisatallرا از باالی پنجره فشار دهید .در ادامه برای جلوگیری از
حذف ناخواسته و اشتباهی ،پنجرهای باز شده و از شما می پرسد که آیا از حذف این برنامه مطمئن هستید یا نه؟ اگر مطمئن هستید تکمه " "Yesرا فشار دهید تا نرم افزار
 Repositoryاز رایانه بطور کامل حذف شود.
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ارتقا نسخه نرم افزار نگهداری منابع دیجیتال
برای ارتقا نسخه نرم افزار الزم است ابتدا نسخه قبلی حذف سپس نسخه جدید در همان محل قبلی نصب شود .و در نهایت مراحل زیر انجام شود:

 )1تبدیل سیستمهای اطالعاتی به نسخه جاری
نسخه سیستمهای اطالعاتی باید هماهنگ و منطبق با نسخه نرم افزار باشد .لذا در مواقعی که نسخه سیستم نگهداری منابع دیجیتال 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 ( )Repository 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: 157 -

شکل – 157
در اینصورت در پنجره شکل –  158اطالعات مورد نیاز در مورد تغییر نسخه نمایش داده می شود:

شکل – 158
برای تایید تکمه"بله" را کلیک نمایید .با این کار سیستم انتخاب شده ،به روز خواهد شد و شماره نسخه آن در ستون "نسخه" ارتقا خواهد یافت.
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شکل – 159

 )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  ،نشانگر 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:160 -

شکل 160 -
تعاریف پایه سیستم شامل چند قسمت است که در شکل 161 -دیده می شود :

85

لاتیجید عبانم یرادهگن متسیس

شکل – 161
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 162 -به نمایش در می آید و حساسیت کار ،را هشدار می دهد:

شکل – 162
اگر از بازخوانی تعاریف مطمئن هستید ،تکمه "بله" را برای ادامه کار فشار دهید.
با این کار ،بازخوانی تعاریف انجام شده و پنجره شکل 163 -به نمایش در می آید که پایان عملیات را اعالم می کند:

شکل163 -
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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 )3تنظیمات سرور وب
در این مرحله از طریق منوی سیستم ،گزینه "تنظیمات سرور وب" را انتخاب کنید .شکل : 164 -

شکل164 -
سپس محل نصب برنامه را همانند شکل  165 -انتخاب کرده و پنجره فوق را تصویب نمایید.

شکل 165 -
در این مرحله ارتقا نسخه به پایان می رسد.
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