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تهیه پشتیبان از پورتال و انتقال آن از یک سرور به سرور دیگر
در این آموزش ،نحوه تهیه پشتیبان از پورتالی که بر روی یک  Windows Server 2003/2008نصب شده است و چگونگی بازیابی آن در Windows Server 2003/2008
دیگری را شرح میدهیم.
در این مستند فرض میکنیم که در هر دو کامپیوتر سرور Sql Server 2005/2008 ،و  IISبا تنظیمات مرتبطش به درستی نصب و تعیین شده است .در کامپیوتر مبدا که
پورتال بر روی آن از قبل نصب است و به درستی کار میکند ،قطعا تنظیمات اعمال شده است .پس تنها باید گزینه های مربوطه را در کامپیوتر مقصد بررسی کنید .این تنظیمات
در راهنمای نصب بر روی  Localhostتوضیح داده شده است و تنها برخی از نکات را به صورت خالصه یادآوری میکنیم:
 )1حتما  .net framework 2و  .net framework 3.5بر روی کامپیوتر نصب باشد.

 )2دقت کنید در هنگام نصب  ،IISحتما Web Service Extensionهای  asp.netو  .net extensibilityرا نصب کرده باشید.
در  Windows Server 2003وقتی  IISرا اجرا میکنید .به قسمت  Web Service Extensionرجوع کنید و  asp.netرا فعال کنید.

در  Windows Server 2008از  Server Managerگزینه  Add Roleرا انتخاب کنید .سپس  Application Serverرا انتخاب کنید و به مراحل بعدی
روید .در میان سرویس ها برای نصب  Web Server (IIS) Supportرا انتخاب کنید .در مرحله بعد از میان سرویس های موجود برای نصب بر روی Web Server
حتما گزینه  asp.netو  .net extensibilityرا تیک بزنید ،خود ویندوز باقی extensionهای مورد نیاز را نیز تیک می زند و مراحل را تا انتها ادامه دهید.
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 )3در هنگام نصب  sql server 2005 or 2008به همراه  ،management studioامنیت  sqlرا به گونهای تنظیم نمایید که هر دو مد  sql serverو
 windowsرا برای  authenticationقبول نماید.
ما در این راهنما فرض میکنیم از شیوه  Sql Server Authenticationبرای اتصال برنامه به  databaseاستفاده نموده اید .حال به شرح مراحل تهیه پشتیبان در کامپیوتر
مبدا میپردازیم:
• گام اول :در صورتی که قرار است دامنه در سرور جدید تغییر یابد ،ابتدا به پورتال خود رجوع کنید با کاربر  Hostیا کاربری که از کاربران ارشد پورتال باشد وارد آن شوید.
سپس از منوی مدیر ،تنظیمات سایت را انتخاب نمایید .در تنظیمات پیشرفته ،تنظیمات دامنه را انتخاب نمایید و دامنه جدید را به آن اضافه کنید .برای این کار بر روی لینک
افزودن دامنه جدید کلیک کنید .در کادر باز شده ،دامنه جدید که قرار است در سرور جدید داشته باشد وارد نمایید و بعد بر روی آیکون دیسکت برای ذخیره کلیک کنید و
سپس بروزرسانی را انتخاب کنید.
بگذارید با مثالی موضوع دامنه را بیشتر توضیح دهیم .فرض کنید که در کامپیوتر مبدا شما با دامنه  http://ServerName1/VirtualDirectoryName1پورتال
را مشاهده میکنید اما در کامپیوتر مقصد قرار است با دامنه  http://ServerName2/VirtualDirectoryName2پورتال را مشاهده نمایید .به همین منظور شما
باید دامنه دوم را قبل از تهیه پشتیبان در قسمت دامنه ها اضافه کنید تا در سرور جدید پس از بازیابی پشتیبان ،بتوانید پورتال را مشاهده کنید .اگر اینکار را نکرده باشید و
نام سرور و ویرچوال دایرکتوری متفاوت باشد پس از اجرای پورتال به آدرس قبلی  Redirectمی شود.
همچنین ممکن است دامنه مبدا شما  http://www.yourdomain1.comیا دامنه هایی نظیر این باشد و دامنه در سرور جدید http://www.yourdomain2.com
باشد .در این حالت هم تفاوتی نمی کند و دامنه جدید باید قبل از تهیه پشتیبان و انتقال در لیست دامنه ها اضافه شود.

• گام دوم :سپس باید از  Databaseمربوط به پورتال یک  back upتهیه کنید SQL Server Management Studio .را اجرا کنید .در لیست  databaseها،
 databaseمربوط به پورتال را بیابید .بر روی  databaseمورد نظر کلیک راست نمایید و از منویی که باز میشود بر روی  Tasksقرار گیرید و از زیرمنوی باز شده،
 Back upرا انتخاب نمایید.
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در  Back up Typeنوع آن را  full back-upانتخاب کنید .در قسمت  Destinationآدرس و نام فایلی به صورت پیش فرض انتخاب شده است میتوانید با
همین مشخصات اقدام به گرفتن  back upنمایید.

در صورتی که میخواهید در مسیر مورد نظر خود  back upرا ذخیره کنید ،آدرس موجود را حذف کنید و سپس با کلیک بر روی تکمه  Addآدرس کامل مسیری که قصد
دارید فایل پشتیبانی که نام آن را نیز در همین قسمت تعیین نمودید در آن ذخیره شود را وارد کنید .دقت کنید نام فایل  backupرا با پسوند  .bakوارد نمایید.
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با اعمال تنظیمات مورد نظر خود بر روی  Okکلیک کنید تا در آدرسی که در همان صفحه تنظیم کردید  back-upای ایجاد شود و پیغام اینکه این عملیات با موفقیت
انجام شد را دریافت کنید .سپس آن فایل را در جای مطمئنی نگهداری کنید.

• گام سوم :پس از آن میبایست از پوشه نصب پورتال هم یک کپی کامل تهیه نمایید .توجه نمایید که در این میان فایل  web.configاز اهمیت ویژه ای برخوردار
است .نه تنها در شرایط تهیه پشتیبان بلکه در همه شرایط باید یک کپی از آن را داشته باشید تا اگر عاملی باعث مخدوش شدن این فایل شد بتوانید آن را با فایل پشتیبان
مربوط به آن جایگزین کنید.
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نحوه بازیابی پشتیبان بر روی سرور مقصد
برای بازیابی پشتیبان بر روی کامپیوتر مقصد ابتدا پوشه نصب و فایل پشتیبانی که از  databaseدر  sqlتهیه کردید را بر روی کامپیوتر مقصد کپی کنید و پس از آن مراحل
زیر را انجام دهید:
• گام اول :ابتدا فولدر برنامه را در مسیر مورد نظر خود (مثال  )\D:\NosaPortalکپی نمایید .بر روی این فولدر کلیک راست نموده و  propertiesرا انتخاب نمایید.
سپس به قسمت  securityرفته و کاربر  Network Serviceموجود در کامپیوتر محل نصب را اضافه نموده و دسترسی  Full controlرا برای این فولدر به این
کاربر بدهید و آن را تصویب کنید.

• گام دوم :در  IISیک  virtual directoryبرای فولدر مورد نظر با دسترسی  Readو ( Run script(such as aspایجاد کنید .در صورتی که نمیخواهید
از  virtual directoryاستفاده کنید میتوانید مستقیما از ایجاد  Web Siteاستفاده نمایید .تنها نکته مهم که در این موارد در نظر بگیرید اینست که دامنه پورتال
( )Portal Aliasرا میبایست با توجه به نام سایت یا ویرچوال دایرکتوری وارد نمایید.
در صورتی که از  IISورژن  7به باال استفاده میکنید ،از این روش استفاده کنید .وارد  IISشوید .روی  Application Poolsراست کلیک کنید و Add Application
 Poolرا انتخاب کنید .یک  Application Poolبا نام  DotNetNukeایجاد کنید و  .NET Framework v2.0.50727را برای  Frameworkانتخاب
کنید و برای  Managed pipeline modeمد  Integratedرا انتخاب کنید.

روی  Application poolکه ساختید راست کلیک کنید و  Advanced Settingsرا انتخاب کنید.
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 NetworkServiceرا برای Identityانتخاب کنید .مطئن شوید  Application Poolکه ساختید در حال اجرا میباشد .برای این کار بر روی آن کلیک راست
کنید و  Startرا بزنید .سپس روی  Default Web Siteکلیک راست کنید و  Add Applicationرا بزنید در قسمت  Physical Pathآدرس فولدری که ساخته
بودید وارد کنید .همچنین روی  Selectکلیک کنید و پورتال را انتخاب کنید.

• گام سوم :به  SQL Server Management Studioمراجعه نمایید .پس از اتصال به  Sql Serverمورد نظر بر روی  Databasesکلیک سمت راست کنید
و  Restore Databaseرا انتخاب کنید.

در پنجره باز شده ،نامی که میخواهید به  databaseاختصاص دهید را در قسمت  Destination for restoreدر مقابل فیلد  To databaseوارد نمایید .اگر قصد
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دارید که تغییر زیادی در  connection stringموجود در  web.configندهید ،میتوانید نام  databaseرا مشابه آنچه در کامپیوتر مبدا بود وارد نمایید.
سپس در قسمت  Source for restoreگزینه  From deviceرا انتخاب کنید .بر روی تکمه سه نقطه کنار آن کلیک کنید تا صفحه  Specify backupباز شود.

برای تعیین موقعیت فایل پشتیبان بر روی تکمه  Addکلیک کنید و موقعیت و فایل پشتیبان  sqlای را که در این کامپیوتر کپی کردید و دارای پسوند  bak.است را به
آن معرفی نمایید.

با دو بار کلیک بر روی  Okبه صفحه  Restore Databaseباز میگردید .همانطور که در شکل مالحظه مینمایید ،سطری در قسمت Select the backup sets
 to restoreاضافه شده که اطالعات  backupرا نمایش میدهد .باید تیک ان را بزنید تا بتوانید آن را بازیابی کنید .در صورتی که نام  databaseجدیدی که قرار است
ایجاد شود را در  To databaseتعیین نمودید کافیست بر روی  Okکلیک کنید تا پیغام انجام بازیابی به صورت موفق را دریافت کنید.
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پس از بازیابی دیتابیس ،ابتدا آن را در  Sql Managementباز کنید .سپس به بخش  Securityآن  databaseمراجعه کنید و بر روی  Usersکلیک کنید و کاربری
که در سرور قبلی به آن دسترسی داده شده بود حذف نمایید.
اگر در حذف کاربر قبلی به پیغام زیر مواجه شدید به ضمیمه  1مراجعه نمایید.
.The database principal owns a database role and cannot be dropped. Msg 15421

در برخی از موارد ممکن است با این مساله مواجه شوید.

پس از حذف کاربر قدیمی ،به قسمت  Securityمربوط به تمام  databaseها بروید و کاربر جدیدی در  Loginsتعریف نمایید و سپس دسترسی های الزم را در
 databaseمورد نظر به آن بدهید .برای این کار بر روی  Userای که ایجاد کردید کلیک سمت راست کنید و  Propertiesرا انتخاب کنید .در پنجره باز شده از کادر
سمت چپ  User Mappingرا انتخاب نمایید .سپس  databaseمورد نظر را تیک بزنید و از  Database role membership for: NosaDNNگزینه
 db_ownerرا تیک بزنید تا به کاربر مذکور دسترسی الزم داده شود.
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• گام چهارم :در محله آخر میبایست با ویرایش  web.configاتصال به  databaseرا مهیا کنیم .در این فایل در دو قسمت که در دو تگ <>connectionStrings
و < >appSettingsقرار دارد باید  connectionstringرا مطابق با  databaseو کاربری که در کامپیوتر مقصد تعریف نمودید تنظیم نمایید .پس از باز کردن فایل
 web.configاقدام به ویرایش دو  Connectionstringموجود در تگ های نام برده شده بپردازید.
در این مثال

;Data Source=SqlServeName;Initial Catalog=DatabaseName;User ID=sqluser; Password =sqlpassword

;Data Source=.\sql2008;Initial Catalog=NosaPortal;User ID=nosa; Password =test
پس از تغییر این فایل آن را ذخیره کنید .در صورتی که تنظیم ها را به درستی انجام داده باشید می توانید برنامه را اجرا کنید .برای اجرای برنامه میتوانید مسیر آن را مستقیما در
نوار ابزار آدرس وارد نمایید .در حقیقت میبایست نام دامنه ای که از قبل تعیین کردید و  Virtual Directoryیا  Websiteمورد نظر را با توجه به آن دامنه تعریف کردید.
http://localhost/VirtualDirectoryName/

ضمیمه 1

در برخی از مواقع وقتی پس از بازیابی دیتابیس از طریق فایل پشتیبان ،ممکن است هنگامی که میخواهید کاربری را که در سرور قبلی به آن دسترسی داده شده بود حذف نمایید
با مشکل مواجه میشوید و با خطای زیر مواجه میشوید.
The database principal owns a database role and cannot be dropped. Msg 15421.
این پیام بیانگر اینست که کاربر مورد نظر که درحال حذف آن هستید در تعدادی از  Roleها  ownerاست برای همین نمیتوان حذف کرد .پس ابتدا باید این کاربر را از
 ownerبودن حذف نمایید .فرض کنید اسم کاربر قدیمی  nosaباشد و قصد دارید بدانید در کدام یک از  Roleها به کار رفته است .میتوانید  queryزیر را اجرا کنید تا لیست
 Roleهایی که در آنها کاربر مورد نظر  ownerاست را به شما نمایش دهد.
select dp2.name as role, dp1.name as owner
from sys.database_principals as dp2 inner join sys.database_principals as dp1
on dp1.principal_id = dp2.owning_principal_id
'where dp1.name = 'nosa
به جای  nosaمیتوانید نام  usernameمورد نظر خود را بدهید .سپس  queryرا اجرا کنیدRole .هایی که در آنها این کاربر  Ownerاست به شما نمایش داده میشود.

بر روی تک تک این  Roleها کلیک کنید و  ownerآن را به  dboتغییر دهید.
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به این ترتیب که در کادر مقابل  Ownerنام کاربر قبلی (در این مثال  )nosaرا پاک کنید و به جای آن  dboرا تایپ کنید.
پس از اینکه  Ownerهای  Roleهای نمایش داده شده در لیست را تغییر دادید ،بر روی  Roleای که با نام  db_ownerهست نیز کلیک کنید و اگر کاربر مذکور در Role
 Memberموجود است آن را از اینجا نیز پاک کنید.

سپس میتوانید اقدام به حذف کاربر از  databaseنمایید.
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