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شناسنامه مستند

۰/۱شماره نسخه:  IBSngراهنمای نصب عنوان گزارش: 

نشنویسکد گزارش: - ۱۳۹۲/۰۸/۰۴تاریخ ارایه گزارش: نوع گزارش: پی

نوع پروژه:-نام پروژه: -

تاریخ پایان: -تاریخ شروع: -

شماره و تاریخ قرارداد: -کد پروژه: -

آنوآورمجری:  ناظر: -شرکت پارس پویش ف

تهیه کننده: محمود احمدی

ننوآور نام مجری: شرکت مهندسی پارس پویش ف

نمالتختیار مجری: - نام نماینده تا

زبان گزارش: فارسیوضعیت گزارش: در حال توسعه

۱۹تعداد صفحات: وضعیت دسترسی و محرمانگی: محرمانه

لیست مستندات مرتبط

IBSng Enterprise Editionمستندات فنی سامانه حسابرسی کاربران اینترنتی ۱

حقوق این مستند

ننها به غیر تخودداری تخواهد نمود. قبببول نتکننده این اوراق، کلیه اطلعات درج شده را محرمانه تلقی نموده و از انتقال وآ  دریاف
 این امر بطور مستمر بوده و بدون توجه به نتیجه مذاکرات فیمابین و یا با اتمام پروژه / قرارداد / پشببتیبانی / مناقصببه تخبباتمه

نخواهد یافت.
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آهمستند تاییدی
آماخانوادگینقشردیف تاریخسمتنام و نا

۱۳۹۲/۰۸/۰۴کارشناس سرویسمحمود احمدیتهیه کننده۱

۱۳۹۲/۰۸/۰۴مدیر پشتیبانینیما تهرانیتأیید کننده2

تاریخچه مستند
توضیحاتتاریخ انتشارشماره نسخهردیف

نسخه اولیه۱۰/۱۱۳۹۲/۰۸/۰۴
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فهرست
نهمستند ۲.......................................................................................................................................................................................................تاییدی

۲...................................................................................................................................................................................................تاریخچه مستند
۴..................................................................................................................................................................................................................معرفی 

IBSng .......................................................................................................................................................................................۴نصب سرویس 
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معرفی 
ناگذشت زمان و به و پیشرفت اجزای سرویس  نهای تغییر پیدا کرد که نیاز به سازوگاریIBSngب   فروآیند نصب این سرویس به گون

  را با روشی جدید  که استاندارد شببرکت بببوده یببهIBSngاستاندارد و انعطاف پذیر احساس شد. این سند فروآیند نصب سرویس 
طور کامل شرح تخواهد داد.

 IBSngنصب سرویس 
جهت نصب تهیه موارد زیر الزامیست:

) متصل شده به سرورUSBقفل سخت افزاری (–
امکان اتصال سرور به اینترنت–

 نصب و راه اندازی می شود.Debian 7 wheezy بیتی سیستم عامل ۶۴ بر روی نسخه IBSngلزم به ذکر است که سرویس 
 با توجه به نیازمندیهای موجود، دستورات زیر را وارد می کنیم:Debianپس از نصب سیستم عامل 

 
# cd /home
#mkdir Downloads
#cd Downloads

 را از سرور شرکت پارس پویش دانلود می کنیم:IBSngسپس با استفاده از دستورات زیر ابزار نصب و مدیریت 
# wget http://pkg.parspooyesh.com/pkg/ibsng-utility.deb

http://pkg.parspooyesh.com/pkg/ibsng-utility.deb
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نیتوانیم این ابزار را نصب کنیم: پس از دانلود، اقدام به نصب وآن می کنیم. با استفاده از دستور زیر م
# dpkg -i ibsng-utility.deb
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 زیر مواجه شدید:Errorنکته: در صورتی که پس از اجرای دستور بال با •

ابتدا دستور زیر را وارد کرده و سپس دوباره دستور بال را وارد می کنیم:
# apt-get install dialog
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پس از اجرای دستورات بال باقی مراحل نصب توسط ابزار نصب شده انجام می شود.
جهت اجرای ابزار دستور زیر را اجرا می کنیم:

#ibsng-tools

پس اجرای دستور بال وارد محیط تعاملی ابزار می شویم:
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ن می شویم:IBSng Operations  وارد بخش IBSngجهت نصب 
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نیدهد که باید همگی به ترتیب از بال به پایین انجام شوند. منوی بال تمامی مواردی را نمایش م
نشها را به ترتیب اجرا می کنیم: به همین منظور تمامی بخ
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 سرور یکبار به روز رسانی شود:Repositoryدر این قسمت نباز است تا 
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نیکنیم و سپس گزینه Auto Configابتدا گزینه   را انتخاب می کنیم:Update را انتخاب م

 به منوی اول بر میگردیم:Back سرور، با انتخاب گزینه Repository و به روز رسانی Updateپس از انتخاب گزینه 
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 اقدام می کنیم:IBSngدر مرحله بعد نسبت به دانلود پکیج های مورد نیاز 
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نصب پکیج ها ممکن است بسته به پهنای باند اینترنت سرور زمان زیادی طول بکشد.
در این مرحله زمان سرور را تنظیم می کنیم.

 را وارد کنید :y*نکته: در صورتی که با پیام زیر مواجه شدید کارکتر 
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در مرحله بعد نسبت به نصب برتخی از فایل های ضروری اقدام می کنیم:

 در مرحله بعد لزم است تا حتما قفل سخت افزاری به سرور متصل باشد. در صورت وجود قفل سخت افزاری نیاز به وارد شدن
 می رویم:Install IBSng نیست. لذا مستقیم به بخش Generate Outputبه بخش 
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 وارد فروآیند نصب می شویم:y جهت ادامه نصب با وارد کردن کارکتر IBSngپس از وارد شدن به بخش نصب 

 درصورتی که برای نصب قفل سخت افزاری تخریداری شده باشد پس از اتصال وآن به سرور در این قسمت با وارد کردن کارکتر
y:نصب را با استفاده از این قفل انجام می دهیم 
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 به اتمام می رسد:IBSngدر انتها با مشاهده پیام زیر نصب 

با فشرن یک دکمه ! به منوی اصلی نصب بازمیگردیم:
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نلها مورد نیاز    نیاز است تا برتخی موارد پس از نصب جایگزین شوند که برایIBSngطی گذشت زمان و بروز شدن برتخی از فای
 موارد مورد نظر تصحیح می شوند.Fix Bugاین مهم با انتخاب گزینه 
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نیشوند. در این بخش نصب    با موفقیت به پایانIBSngپس از اتنخاب این گزینه موارد اطلحی به صورت تخودکار تصحیح م
رسیده است.

اکنون برای استفاده و انجام تنظیمات، وآدرس زیر را در مرورگر تخود وارد می کنیم:
http://[IBsng server IP address]/IBSng/admin

نیتوانید با واحد وآموزش شرکت پارس پویش تماس بگیرید و یا از مستندات مربوط به محصولتIBSngجهت استفاده از    م
شرکت در وآدرس زیر استفاده کنید:

http://wiki.parspooyesh.com
 

http://wiki.parspooyesh.com/
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