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قبل از نصب
•

•

•
•

•

نصب در یک نگاه

برای نصب پورتال باید اختبارات الزم در رایانه مورد نظر را داشته باشید.
بنابراین باید با نام و کلمه عبور ( )Administratorیا هر کاربر دیگری که
عضو گروه  Administratorsباشد ،به رایانه مورد نظر متصل ()Log in
شوید.
برای راحتی و سرعت بیشتر در عملیات نصب ،میبایست سیستم کنترل
کاربری ویندوز ( User Account Control (UACرا غیر فعال کنید .برای
راهنمایی بیشتر در این زمینه به پیوست  1مراجعه کنید.
الزم به ذکر است Firewall Windows ،نیز باید خاموش باشد .نحوه
غیرفعال کردن  Firewallدر پیوست  2توضیح داده شده است.
پورتال سیمرغ ،سرویس دهی تحت وب را از طری ق �IIS (Internet Informa
 )tion Servicesانجام می دهد ،بنابراین ابتدا از فعال بودن سرویس IIS
در رایانه مورد نظر مطمئن شوید .برای اطالعات بیشتر در این زمینه و نحوه
فعال کردن  IISبه پیوست  3مراجعه کنید.
در پورتال سیمرغ ،داده ها در یک پایگاه اطالعاتی تحت SQL Server
نگهداری و مدیریت میشود بنابراین نصب نسخه SQL Server 2008 R2
در رایانه الزامی است .برای اطالعات بیشتر در مورد نحوه نصب این نسخه،
می توانید به راهنمای نصب این نرمفزار در بخش مستندات سایت مراجعه
کنید.

در این قسمت ،مراحل نصب پورتال بطور خالصه توضیح داده شده است.
کاربرانی که قبال نصب را انجام داده و با مراحل آن آشنا هستند میتوانند از
این قسمت برای یادآوری مراحل نصب ،استفاده کنند .اما اگر برای اولین بار
میخواهید پورتال را نصب کنید و یا اگر به هر دلیل ،به توضیحات بیشتری در
این مورد نیاز دارید ،بهتر است به بخش بعد (جزئیات کامل نصب) مراجعه
کنید.

)1ایجاد یک پوشه با نام  Nosaو دانلود فایل نصب پورتال سیمرغ در
این پوشه
در یکی از درایوهای مجازی خود (مثال  )E:یک پوشه به نام  Nosaایجاد کنید.
سپس فایل زیپ شده نصب پورتال سیمرغ نسخه  4را از سایت پشتیبانی
پورتالهای نوسا ( ،)portal.nosa.comدر این پوشه دانلود کنید.

 )2باز کردن ( )unzipفایل دانلود شده و تعیین دسترسیها
فایل نصب را  unzipکنید ،در نتیجه این کار مالحظه میکنید که یک پوشه با
نام  Portalو یک فایل پشتیبان  SQLبا نام  Database.bakایجاد می شود.
درنهایت برروی پوشه  ،Portalبه گروه  Network Serviceدسترسی کامل
دهید.

 )3ایجاد یک Applicationبرای پورتال سیمرغ در IIS
در این مرحله در  ،IISابتدا یک  Application Poolبا نام  Portalبسازید و
سپس یک  Applicationبه نام  portalایجاد کنید و تنظیمات مربوطه را انجام
دهید.

 )4بازیابی پایگاه اطالعاتی پورتال در SQL Server
برای این کار باید ابتدا در محاوره تنظیمات  Secutityو در بخش Server
 ،Authenticationگزینه SQL server and windows Authentication
 modeرا انتخاب کنید .سپس فایل پشتیبان پایگاه اطالعاتی پورتال سیمرغ
( )Database.bakبازیابی کنید .در مرحله بعد کاربر  PortalUserرا در
،SQLجهت دسترسی به این پایگاه ،تعریف کنید و در نهایت در تنظیمات
 User Mappingمربوط به کاربر ،میزان دسترسی به پایگاه را به شکل _db
 ownerتعیین کنید.

 )5ویرایش فایل web.config
برای برقراری ارتباط میان پورتال سیمرغ و پایگاه اطالعاتی ،فایلی متنی با نام
 web.configدر داخل پوشه  portalوجود دارد که اطالعات نام سرور ، SQL
پایگاه اطالعاتی و نام کاربر در آن درج می شود .اگر در روند نصب ،از پارامترها
و عناوین پیش فرض این راهنما استفاده کنید ،فقط کافی است نام سرور
 SQLموجود در این فایل را تغییر دهید.

 )6اجرای پورتال و تنظیمات نامهای مستعار
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پورتال را در مرورگر خود اجرا کنید ،سپس با نام کاربری میزبان ( )Hostو کلمه
عبور ( ،)1234567وارد پورتال شوید ،سپس از طریق منوی مدیر > تنظیمات
پورتال > تنظیمات پیشرفته > تنظیمات نام مستعار پورتال آدرسهای URL
مورد نظر خود را برای دستیابی کاربران به پورتال ،تعریف کنید.

 )7تست نامهای مستعار پورتال
در این مرحله ،اجرای پورتال را از طریق تمام نامهای مستعاری که تعریف کرده
اید ،تست کنید.

جزئیات کامل نصب
 )1ایجاد پوشه  Nosaو دانلود فایل نصب پورتال سیمرغ
در یکی از درایوهای مجازی (مثال  )E:یک پوشه با نام  Nosaایجاد کنید.
سایت پشتیبانی پورتالهای نوسا ( )portal.nosa.comرا باز کنید .در صفحه
اصلی این سایت ناحیه دریافت فایل برای پورتال سیمرغ با فلش قرمزرنگ
مشخص شده است (شکل .)1

شکل 1

روی ناحیه دریافت فایل پورتال سیمرغ کلیک راست کنید و از مئوی بازشده،
گزینه  save link asرا انتخاب کنید (شکل .)2

شکل 2

حال محاوره انتخاب فایل باز می شود که باید مسیر  E:\Nosaرا انتخاب کنید.
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با این کار ،فایل زیپ شده نصب پورتال سیمرغ در این پوشه دانلود می شود
(شکل .)3

شکل 5

حال برای تعیین دسترسی های مورد نیاز ،روی پوشه  ،Portalراست کلیک
نموده وگزینه  Propertiesرا انتخاب کنید (شکل .)6
شکل 3

 )2باز کردن ( )Unzipفایل نصب پورتال و تنظیمات دسترسی به
پوشه پورتال
برای  unzipکردن فایل باید روی نام فایل کلیک راست کنید و از منوی
بازشده ،گزینه  Extract Hereرا انتخاب کنید (شکل )4

شکل 6

از محاوره بازشده ،روی زبانه  Securityکلیک کنید (شکل .)7
شکل 4

در ادامه یک پوشه با نام  portalو یک فایل با نام  Database.bakایجاد می
شود (شکل .)5

شکل 7

سپس برروی  Editکلیک کنید تا محاوره انتخاب کاربر (شکل  )8باز شود.
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حال بر روی تکمه  Find Nowرا کلیک کنید و از فهرست نمایش داده شده،
گروه  NETWORK SERVICEرا انتخاب کنید و در انتها ،تکمه  OKرا کلیک
کنید (شکل .)11

شکل 8

روی تکمه  Addکلیک کنید تا محاوره شکل  9باز شود.

شکل 11

مالحظه می کنید که گروه  NETWORK SERVICEدر پنجره انتخاب کاربر
(شکل  )12ظاهر میشود.

شکل 9

ابتدا دقت کنید که در ناحیه  Locationنام رایانه نمایش داده شود .در غیر
این صورت باید روی تکمه  Locationکلیک کنید و نام رایانه را انتخاب کنید.
حال تکمه  Advanedرا کلیک کنید.

شکل 12

حال تکمه  OKرا فشار دهید .در این مرحله ،محاوره تعیین دسترسی ها
(شکل  )13باز می شود.

شکل 10
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شکل 14

به این ترتیب( )IISباز میشود.

شکل 13

همان طور که در شکل نمایش داده شده ،در ناحیه تعیین اختیارات ،و در
مقابل دسترسی  ،Full controlگزینه  Allowرا تیک بزنید تا اختیارات کامل به
این گروه داده شود .سپس تکمه  Applyو درانتها تکمه  OKرا کلیک کنید.

 )3ایجاد یک  Applicationبرای پورتال سیمرغ در IIS
این مرحله در سه قسمت انجام می شود .ابتدا تنظیمات الزم در  IISانجام می
شود ،سپس یک  Application Poolتعریف می شود و در آخر یک Application
ایجاد می شود:

شکل 15

همانطور که در شکل نشان داده شده ،از میان امکانات موجود در  IISگزینه
 ISAPI and CGI Restrictionsرا انتخاب کنید.
از ناحیه سمت راست صفحه ،گزینه  Open Featureراکلیک نمایید (شکل .)6

 )3-1تنظیمات IIS
قبل از تعریف  ،Applicationالزم است تنظیماتی در  IISانجام شود .برای
این کار در از طریق  Startپنجره  Control Panelرا باز کنید و در این پنجره روی
 Administrative Toolsکلیک کنید .حال Internet Information Services
 (IIS) Managerرا دوبار کلیک کنید تا اجرا شود (شکل .)14

شکل 16
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در ادامه ،پنجره شکل  17باز میشود که در این پنجره و در ناحیه Actions
باید گزینه  Edit Feature Settingsرا کلیک کنید.

شکل 19
شکل 17

حال در محاوره بازشده (شکل  ،)18گزینه Allow Unspecified ISAPI
 modulesرا تیک بزنید و  OKکنید.

در پنجره تعریف مشخصات ( Application Poolشکل  ،)20در ناحیه ،Name
عبارت  Portalرا تایپ کنید ودر قسمت  .Net Freamwork versionگزینه.
 NET Framework v4.0.30319را انتخاب نمایید و همچنین Managed
 Pipeline Modeرا در حالت  Integratedقرار دهید و در انتها تکمه  Okرا کلیک
کنید.

شکل 18

 )3-2تعریف Application Pool
در این مرحله در صفحه اصلی  IISبر روی گزینه  Application Poolsکلیک کنید
و سپس مانند آنچه که در شکل  19نمایش داده شده ،روی Add Application
 Poolکلیک کنید.
شکل 20

پس از انجام مراحل باال نیاز است بر روی  Application Poolساخته شده
( ،)Portalراست کلیک کرده و گزینه Advanced Settingsرا انتخاب نمایید
(شکل .)21
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شکل 23

شکل 21

در پنجره تنظیمات پیشرفته(شکل  ،)22میبایست در ناحیه  Identityروی
آیکون مربع سمت راست ( )کلیک کنید.

همانند آنچه که در شکل دیده می شود ،در این محاوره ،گزینه Built-in
 accountرا کلیک کنید و از منوی بازشده ،گزینه  Network Serviceرا انتخاب
و در انتها  OKکنید.
حال بر روی  Application Poolایجاد شده ،مجددا کلیک راست کنید و گزینه
 Recyclingرا انتخاب کنید (شکل .)24

شکل 24

به این ترتیب پنجره ( Recycling Conditionsشکل  )25باز می شود .در
ناحیه  Fixed Intervalsگزینه ( Regular time intervals (in minutesرا با
برداشتن تیک مربوطه ،غیرفعال نمایید و تکمه  Nextرا بزنید.

شکل 22

با این کار ،محاوره ( Identityشکل  )23باز می شود.
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شکل 25

در ادامه ،محاوره  Recycling Events to Logباز می شود (شکل .) 26
شکل 27

به این ترتیب محاوره افزودن ( Applicationشکل  )28باز می شود.

شکل 26

در نهایت تکمه  Finishرا کلیک کنید.

 )3-3ایجاد یک Applicationبا نام Portal
در ناحیه سمت چپ ، IISبر روی شاخه  Sitesدو بار کلیک کرده واز زیرشاخه
آن بر روی  Default Web Siteراست کلیک و گزینه  Add Applicationرا انتخاب
کنید (شکل .)27

شکل 28

در ناحیه  Aliasکه نشانگر نام است ،عبارت  Portalرا وارد کنید .سپس تکمه
 Selectرا کلیک کنید تا محاوره انتخاب ( Application Poolشکل  )29باز شود.
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.)31

شکل 29

همانطور که در شکل پیداست ،ناحیه  Application Poolرا کلیک کنید و از
فهرست موجود Portal ،را انتخاب کنید.
حال در قسمت  Physical pathبا استفاده از تکمه انتخاب مسیر ( ) محل
پوشه پورتال ( )E:\Nosa\Portalرا مشخص کنید و برای اتمام تنظیمات این
مرحله ،تکمه  Okرا کلیک کنید.
شکل 31

سپس در پنجره اتصال به سرور ( شکل  ) 32تکمه  Connectرا کلیک کنید.

شکل 30

 )4بازیابی پایگاه اطالعاتی پورتال در SQL Server
برای این کار باید ابتدا تنظیماتی را در نوع اتصال به  SQL Serverانجام
دهید ،سپس فایل پشتیبان پورتال ( )Database.bakرا بازیابی کنید ،و در
نهایت یک کاربر برای دسترسی به این پایگاه اطالعاتی تعریف نمایید .که
جزئیات این مراحل به شرح زیر است.

 )4-1تنظیمات نوع اتصال به SQL Server
برای این کار از منوی Microsoft SQL Server > All Programs > Start
 .2008 R2گزینه  SQL Server Management Studioرا کلیک کنید (شکل
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شکل 32

با این کار ،اتصال انجام شده و نام سرور در ناحیه سمت چپ نمایش داده
می شود .حال بر روی نام سرور ،کلیک راست کرده و گزینه  Propertiesرا
انتخاب نمایید (شکل .)33

شکل 35

برای  Restartکردن سرور  ،SQLمی بایست بر روی نام سرور راست کلیک
کرده و گزینه  Restartرا انتخاب کنید (.شکل )36

شکل 33

در محاوره مشخصات سرور (شکل  )34در سمت چپ ،روی گزینه Security
کلیک کنید و سپس در سمت راست ،گزینه SQL server and windows
 Authentication modeرا انتخاب کنید .و در نهایت ،تنظیمات را  OKکنید.

شکل 36

 )4-2بازیابی فایل پشتیبان
برای این کار ،روی  Databasesراست کلیک کنید و از منوی باز شده ،گزینه
 Restore Databaseرا انتخاب کنید (شکل )37

شکل 34

سپس پنجره ای باز می شود که اعالم می کند اعمال تغییرات تا زمانی که SQL
 Serverرا  Restartنکنید انجام نخواهد شد (شکل  .)35این پنجره را OK
کنید.

شکل 37
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در پنجره بازیابی فایل پشتیبان (شکل  ،)38و در ناحیه  ،Sourceگزینه
 Deviceرا کلیک کنید .سپس تکمه انتخاب فایل را کلیک کنید.

شکل 38

در پنجره انتخاب فایل پشتیبان (شکل  ،)39کلید  Addرا کلیک کنید.

شکل 40

در ادامه ،نام و مسیر فایل پشتیبان در ناحیه  Backup Mediaنمایش داده
خواهد شد (شکل )41
شکل 39

در پنجره انتخاب فایل (شکل  ،)40مسیر فایل پشتیبان (\E:\Nosa
 )Database.bakرا انتخاب کنید وکلید  Okرا کلیک کنید.

شکل 41

حال برای انجام بازیابی فایل پشیتبان ،گزینه  OKرا کلیک کنید .با این کار ،نام
فایل پشتیبان در پنجره بازیابی ،نمایش داده می شود (شکل )42
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شکل 42

در ادامه ،پنجره ای باز می شود که اعالم می کند عملیات بازیابی پشتیبان ،با
موفقیت انجام شده است (شکل .)43
شکل 44

شکل 43

برای اتمام کار بازیابی ،گزینه  OKرا کلیک کنید.

در ادامه ،همانطور که در شکل  45نشان داده شده است:
 در ناحیه  Login Nameنام کاربر( )PortalUserرا وارد کنید. گزینه  SQL Server authenticationرا انتخاب کنید و سپس در قسمت Passwordکلمه عبور دلخواهی را وارد کنید ودر سطر بعد (Confirm
 )passwordکلمه عبور را مجددا وارد نمایید.
 در سطر بعد،تیک گزینه  Enforce password policyرا بردارید .مالحظه میکنید که با این کار ،تیک های دو گزینه بعدی نیز برداشته می شود (شکل
)45

 )4-3تعریف یک کاربر در  SQL Serverبرای دسترسی به پایگاه
اطالعاتی DBPortal
برای تعریف کاربر در  ،SQL Serverبر روی آیکون ( ) واقع در سمت چپ
پوشه  Securityکلیک کنید تا زیرشاخه ها نمایش داده شود.سپس برروی
زیر شاخه  ،Loginsکلیک راست کنید و از منوی بازشده ،گزینه  New Loginرا
انتخاب نمایید (.شکل )44

شکل 45

 از ستون سمت چپ ،گزینه  User Mappingرا انتخاب کنید.در پنجره ای که باز می شود (شکل  )46میباید پایگاه اطالعاتی DBPortal
را تیک بزنید و سپس در ناحیه تعیین نقش کاربری (جدول پایین)،گزینه
 db_ownerرا تیک بزنید و نهایتا تغییرات را  OKکنید.
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 )6-1اجرای پورتال و اتصال با کاربر مدیر ارشد ()Host
برای وارد شدن به پورتال ،در ناحیه آدرس مرورگر () Browserخود عبارت
 LocalHost/LibPortalرا وارد و کلید  Enterرا فشار دهید .در صورتی که تمام
مراحل فوق را درست انجام داده باشید صفحه اصلی پورتال (شکل ) 48
ظاهر خواهد شد.

شکل 46
شکل 48

 )5ویرایش فایل web.config
در داخل پوشه  ،portalفایلی متنی با نام  web.configوجود دارد که در این
فایل ارتباط میان  applicationپورتال و پایگاه اطالعاتی  SQLبرقرار می شود.
به عبارت دیگر در این فایل است که تعیین می شود پورتال از کدام سرور
 SQLو کدام پایگاه اطالعاتی و با چه کاربری استفاده می کند .بنابراین اگر
در مراحل قبلی نصب ،از نامها و پارامترهای موجود در این راهنما استفاده
کرده باشید ،فقط کافی است به شرحی که در ادامه خواهد آمد نام سرور
 SQLخود را در این فایل وارد کنید .برای این کار باید فایل  web.configرا با
استفاده از یک ویرایشگر متنی مانند  Notepadباز کنید (شکل .)47

حال برروی گزینه "ورود به سیستم" که با فلش قرمزرنگ مشخص شده،
کلیک کنید .سپس در پنجره ورود به سایت (شکل  )49درقسمت نام کاربری،
کلمه  hostودر قسمت رمز عبور 1234567 ،را وارد کرده و تکمه  Loginرا کلیک
کنید .به این ترتیب با اختیارات مدیر ارشد ،وارد پورتال میشوید (شکل )49

شکل 49
شکل 47

 )6-2تنظیمات نامهای مستعار پورتال

همانطور که مشاهده می کنید ،در دو سطر ،نام سرور  SQLوارد شده است،
کافی است در ناحیه ای که با خط قرمز مشخص شده ،نام  SQL Serverخود را
وارد کنید و در نهایت فایل را ذخیره ( )Saveکنید .بدیهی است اگر پارامترهای
دیگر از قبیل نام پایگاه اطالعاتی ،نام کاربر و کلمه عبور آن را نیز تغییر داده اید
باید در این جا ویرایش کنید.

 )6اجرای پورتال و تنظیمات نامهای مستعار پورتال
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در حالت نصب اولیه و پیش فرض ،پورتال سیمرغ از طریق آدرس localhost/
 portalو فقط برای کاربران دارای دسترسی مستقیم به رایانه ،قابل دسترسی
است .بدیهی است که این آدرس قابل استفاده برای کاربران دیگر شبکه
و کاربران اینترنتی نیست لذا باید براساس نام دامنه ( ،)Domainشماره IP
و ...موجود در مرکز ،آدرسهای مستعاری را برای دسترسی کاربران دیگر تعریف
کنید .برای این کار همان گونه که در شکل  50نشان داده شده است،
ازمنوی باالی پنجره ،نشانگر ماوس را روی منوی مدیر نگهدارید و سپس از

منوی باز شده روی گزینه تنظیمات پورتال کلیک کنید.

شکل 53
شکل 50

به این ترتیب ،نام مورد نظر شما ذخیره می شود (شکل )54

در پنجره تنظیمات پورتال (شکل  ،)51روی زبانه "تنظیمات پیشرفته" کلیک
کنید.

شکل 51

ناحیه مربوط به تنظیمات نامهای مستعار در پایین این صفحه است که باید
با  Scrollصفحه به پایین ،به این تنظیمات دسترسی پیدا کنید (شکل )52

شکل 54
در مثالی که مالحظه می کنید از ترکیب  ServerName/portalیعنی نام سرور
و نام پورتال استفاده شده است .عالوه بر این مورد ،می توانید از ترکیب
/portal IP Addressیعنی شماره  IPسرور و نام پورتال و نیز نامهای دیگر
شامل دامنه ( )Domainو ...نیز استفاده کنید .برای نمونه به مثالهای زیر
توجه کنید.
192.168.100.103/portal
simorgh.library.com
library.sazman.com/portal
حال برای ذخیره نامهای مستعار در پورتال ،همان طور که در شکل 55
مشخص شده،از پایین صفحه تکمه "بروزرسانی" را کلیک کنید.

شکل 52

برای تعریف یک آدرس جدید ،میبایست کلید "نام مستعار جدید" را انتخاب
کنید (شکل .)52سپس در ناحیه ای که در شکل  53مشخص شده ،آدرس
مورد نظر خود را وارد کنید و سپس با استفاده از آیکون فالپی واقع در سمت
چپ ناحیه ،آن را ذخیره کنید.
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پاک کردن پورتال
پاک کردن نسخه پورتال در دو مرحله انجام میشود .ابتدا باید پوشه
پورتال سیمرغ را از مسیر نصب پورتال ( )E.\Nosa\portalپاک ()Delete
کنید .سپس پایگاه اطالعاتی مرتبط با پورتال در SQLرا پاک کنید .برای حذف
پایگاه اطالعاتی در  SQLمی بایست به SQL Serverمتصل شوید.
برای این کار باید از منوی ،SQL Server2008R2<All Programs<  Start
گزینه  SQL Server Management Studioرا انتخاب کنید (شکل )56

شکل 55

 )6-3تست پورتال
در انتها برای تست این که نامهای مستعار (آدرسهای) وارد شده به درستی
عمل میکنند یا خیر ،مرورگر خود را باز کرده و آدرس مورد نظر را وارد کنید و
کلید  Enterرا فشار دهید .اگر آدرس صحیح باشد باید صفحه اصلی پورتال
سیمرغ نمایش داده شود.
در اینجا مراحل نصب پورتال به پایان میرسد و اما در ادامه ،دو مبحث
کاربردی برای نحوه تهیه پشتیبان از پورتال و نیز نحوه پاک کردن پورتال از
سیستم توضیح داده شده است.

شکل 56

سپس در پنجره اتصال به ( ،SQLشکل )57کلید  Coonectرا کلیک کنید.
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حال در پنجره حذف پایگاه (شکل  ،)59گزینه Delete backup and history
 information databasesرا تیک بزنید و در انتها Ok ،را کلیک کنید.

شکل 57

سپس زیرشاخههای سرور  SQLرا باز کنید و از آنجا روی گزینه Databases
کلیک کنید تا فهرست پایگاههای اطالعاتی نمایش داده شود .سپس روی
پایگاه اطالعاتی پورتال سیمرغ ( )DBPortal_V7_S4کلیک راست کنید و از
منوی بازشده ،گزینه  Deleteرا کلیک کنید(شکل .)58

شکل 59

شکل 58
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تهیه پشتیبان از پورتال
تهیه پشتیبان از پورتال سیمرغ نیز در دو مرحله انجام می شود.

 )1کپی پوشه پورتال
کافی است کل محتویات پوشه پورتال ( )E:\Nosa\Portalرا در یک مسیر
مناسب و امن ،کپی کنید .دقت کنید که حفظ و نگهداری این پوشه بسیار
مهم است و کوچکترین خرابی در فایلهای این پوشه ،می تواند باعث اختالل
در بازیابی پورتال گردد.

 )2تهیه پشتیبان از پایگاه اطالعاتی پورتال در SQL
برای این کار باید از منوی ، SQL Server2008R2<All Programs<  Start
گزینه  SQL Server Management Studioرا انتخاب کنید و پس از اتصال
()Connectبه سرور ،شاخه پایگاههای اطاعاتی ( )Databasesرا باز کنید( .به
توضیحات شکلهای  56تا  58در بخش قبلی مراجعه کنید)
حال روی پایگاه اطالعاتی پورتال سیمرغ ( ،)DBPortal_V7_S4کلیک راست
کنید و از منوی بازشده ،گزینه  , Taskو از منوی بعدی گزینه  Backupرا انتخاب
کنید (شکل )60

شکل 60

همانطور که در پنجره تهیه پشتیبان (شکل  )61مالحظه می کنید ،سیستم در
یک مسیر پیش فرض اقدام به تهیه پشتیبان می کند (این مسیر با خط قرمز
مشخص شده است).
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شکل 61

بهرحال اگر چنانچه مایل به انتخاب یک مسیر دلخواه هستید باید تکمه
 Removeرا کلیک کنید و سپس تکمه  Addرا انتخاب کنید تا پنجره انتخاب
مسیر باز شود و از آنجا مسیر دلخواه خود برای تهیه پشتیبان را تعیین نمایید.
حال با انتخاب گزینه  ،OKعملیات تهیه پشتیبان آغاز شده و پس از مدتی با
اعالم موفقیت آمیز بودن عملیات ،به پایان می رسد.

پیوستها

 .1غیر فعال کردن سیستم کنترل کاربران
ویندوز UAC
برای غیرفعال کردن  ،UACاز طریق  ،Control Panelگزینه  User Accountsرا
انتخاب کنید (شکل )62

شکل 62

همانطور که در شکل پیداست ،گزینه Change User Account Control
 settingsرا کلیک کنید .در ادامه ،پنجره تنظیمات کنترل کاربران (شکل )63
باز می شود.

شکل 63

همانند شکل  ،زبانه  notifyرا برروی  Never notifyقرار دهید وسپس با
استفاده ازگزینه Okتغییرات را تصویب کنید.
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 .2غیرفعال کردن Windows Firewall
از منوی  ،Startپنجره  Control Panelرا باز کنید و در این صفحه ،آیکون
 Windows Firewallرا دوبار کلیک کنید (شکل )64

شکل 66

شکل 64

در پنجره تنظیمات فایروال (شکل  ،)65گزینه Turn Windows Firewall on
 or offرا کلیک کنید.

شکل 65

همانطور که در شکل  66مشاهده می کنید ،سه ناحیه برای خاموش کردن
فایروال وجود دارد که در تمام ناحیهها ،باید گزینه خاموش ( )Turn Offرا
انتخاب کنید .سپس در انتها کلید  OKرا کلیک کنید.
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 .3مراحل فعال کردن  IISو تنظیمات آن
برای فعال کردن  IISباید از طریق  Startپنجره  Control Panelرا باز کنید و
در این پنجره روی آیکون  Program and featuresکلیک نمایید(.شکل )67

شکل 69
شکل 67

حال در پنجره باز شده (شکل  ،)68گزینه Turn Windows features on or off
را انتخاب نمایید.

همان طور که در شکل  69مشاهده میکنید ،باید گزینه Internet Information
 Servicesرا تیک بزنید تا تمام امکانات مربوط به  IISفعال شود .در انتها
گزینه  OKرا کلیک کنید.
در مرحله نهایی پیغامی مبنی بر نیاز به  Restartکردن ویندوز برای اعمال
تغییرات روی صفحه می آید که می توانید با توجه به شرایط و به دلخواه،
ویندوز را  Restartکنید یا آن را به تعویق بیاندازید(شکل )70

شکل 70

شکل 68

مدت زمانی طول می کشد تا تمام امکانات)  Featureها( در شکل  69نمایش
داده شود.
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