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 مقدمه

شرح داده شده در این راهنماا فطاب بار روی سارور نصاب       افزار راهنما مراحل الزم برای نصب سامانه ویدئوکنفرانس سمت سرور شرح داده شده است. نرم در این

 به همان ترتیبی که در راهنما آورده شده است انجام شود و ترتیب مراحل حفظ گردد. طاًیدقگردد. مراحل  می

 :استمشخصات سروری که برای نصب استفاده شده است به شرح زیر 

OS: Microsoft Windows Server 2012 R2 64-Bit 

Hard Drive Volumes: C:, E: 

RAM: 32 GB 

CPU: Xeon E7-4890 v2 @ 2.8GHz (32 Cores) 
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 کنفرانسویدئوسامانه نصب 

محال خییاره    Eمربوطاه و درایاو    سیسارو  وبو  هاا  سیسرومحل نصب  Cاست که درایو  Eو  Cدر این سند، مراحل نصب شرح داده شده براساس درایوهای 

هاایی کاه در راهنماا     یواهید استفاده کنید، الزم است در قسمت  ها می در صورتیکه از درایوهایی غیر از این سیستم، و ... است. های ضبب شده، محتویات وب فایل

اسات،   Eو  Cشود حتی اگر درایوهای روی سیستم چیزی غیار از   را نیز اصالح نمایید. با این حال پیشنهاد می یتر اضافهتنظیمات توضیح داده شده است، بریی 

اسات،، تاا مراحال     Cکه مربوط به ویندوز است هماواره   Cتغییر دهید )البته درایو  Eو  Cدر ویندوز به  Disk Managementرا در ویندوز از طریق ابزار  ها آن

 انجام شود. تر عیسرنصب 

ای نصب هستند، در دسترس شاما  های مورد نیاز بر لکه حاوی فای Webو  Prerequisites ،Rasadپیش از شروع نصب اطمینان حاصل نمایید که فولدرهای 

 دهد کپی شده باشند. باشد و بر روی سروری که نصب بر روی آن انجام می

 

 WinRARافزار  نصب نرم (0

مورد استفاده در حین نصب مورد اساتفاده قارار    های افزار برای باز کردن بریی فایل را از مسیر زیر بر روی سرور نصب نمایید. این نرم WinRARافزار  نرم

 یواهد گرفت.

Prerequisites\WinRAR.v5.20.x64 

 

 

 Virtual Memoryتنظیم  (2

تنظایم شاده    0نباید بر روی  Virtual Memoryمطدار شوید. در این قسمت بررسی نمایید  Virtual Memoryوارد بخش تنظیم سرور ویندوز بر روی 

 ور مناسب و استاندارد است.برای این سر GB 16باشد. همچنین مطدار آن را به مطداری استاندارد براساس پیشنهاد مایکروسافت تنظیم کنید. مطدار 
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 افزاری سیستم نصب درایور قفل سخت (3

بایست بعد از نصاب ایان درایاور انجاام      افزاری به سرور می توجه نمایید که اتصال قفل سختافزاری سیستم را از مسیر زیر نصب نمایید.  درایور قفل سخت

 سرور را رستارت نمایید. بار کیشود و پس از نصب درایور بهتر است 

Prerequisites\Sentinel Driver\Sentinel System Driver Installer 7.5.8.exe 
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افازاری نیاز باه سیساتم      نصب شده باشد و قفل ساخت  یدرست بهدرایور  که یدرصورت، قفل را به سرور متصل نمایید. یافزار سختپس از نصب درایور قفل 

 قابل مشاهده است. Device Managerافزاری در  قفل سخت وصل باشد، مطابق شکل زیر

 

 نصب فونت (4

گیارد را   مورد استفاده قرار مای  دئوکنفرانسیو، کاربران در سامانه PowerPoint)های نمایشی  فایلنمایش صحیح  منظور بههای فارسی عمومی که  فونت

 در ویندوز نصب نمایید.را  مسیر زیرهای فارسی موجود در  کلیه فونت بر روی ویندوز سرور نصب نمایید. 

Prerequisites\Fonts For MCU 

کپی کنیاد. توجاه نماییاد کاه فولادرها را کپای نکنیاد، بلکاه          C:\Windows\Fontsها را در مسیر  های فونت ها تنها کافی است فایل برای نصب فونت

را  Replaceویندوز هشداری مبنی بر وجود فونتی به همان ناام داد، گزیناه    که یدرصورت های دایل فولدرهای فونت را در مسیر خکر شده کپی کنید. فایل

  انتخاب نمایید.
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 ازین شیپهای  کتابخانهنصب  (5

هاای موجاود در مسایر     افزارها شامل کلیه فایال  نرم .،است x64و  x86)نصب شامل هر دو نسخه نصب نمایید بر روی ویندوز را زیر  ازین شیپافزارهای  نرم

Prerequisites\Microsoft Visual C++ Redistributable اند شدهکه به ترتیب لیست  است: 

 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package SP1 (x86 و   x64) 

 Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package SP1 (x86 و   x64) 

 Microsoft Visual C++ Redistributable 2012 Update 4 (x86 و   x64) 

 Microsoft Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 (x86 و   x64) 

 بر روی ویندوز سرور هاFeatureفعال کردن  (9

 Nextرا انتخاب نمایید. در پنجره نمایش داده شده گزینه  Add Roles and Featuresشوید. سپس گزینه  Server Managerیندوز سرور وارد در و

ها بر Featureها موارد زیر را انتخاب نمایید و پنجره را ادامه دهید تا این Featureبرسید. در لیست  Featuresرا انتخاب نمایید تا زمانی که به صفحه 

 روی ویندوز نصب شوند.

 .Net Framework 4.5 

 Media Foundation 

 زیر است:مطابق با تصاویر مراحل 
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 Apache OpenOffice 4.0.1نصب  (7

 نمایید:نصب افزار را از مسیر زیر  این نرم

Prerequisites\OpenOffice\Apache_OpenOffice_4.0.1_Win_x86_install_en-US.exe 

های اجرایی وینادوز   به مسیرهای فایلدر مسیر نصب آن را  Programبایست فولدر  فرض نصب نمایید. پس از نصب برنامه، می افزار را در مسیر پیش نرم

 اضاافه  Pathباه متغیار محیطای    را نصب شده باشد، مسایر زیار    فرض شیپدر مسیر  Open Office که یتدرصوراضافه نمایید.  ،Path)متغییر محیطی 

 :نمایید

C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4\program 

 Advanced Systemگزیناه   بازشاده را انتخاب نماییاد. در پنجاره    Propertiesکلیک راست کرده و گزینه  This Computerروی  کاربربرای این 

Settings :را انتخاب کنید. ادامه مراحل را براساس مراحل نشان داده شده ادامه دهید 
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 ++Notepadنصب برنامه  (8

 را از مسیر زیر نصب نمایید: ++Notepadافزار  نرم

Prerequisites\Notepad++\npp.6.7.3.Installer.exe 

 .ستینباشد و جزء الزامات نصب سامانه  های متنی سیستمی می افزار تسهیل در ویرایش بریی فایل کاربرد این نرم

 Wamp Web Serverنصب  (6

 وب سرور را از مسیر زیر نصب نمایید:

Prerequisites\Web Server\wampserver2.5-Apache-2.4.9-Mysql-5.6.17-php5.5.12-64b.exe 

 یواهد بود. C:\wampتغییری در اطالعات در حین نصب ندهید. نصب در مسیر  گونه چیهانجام دهید و  فرض شیپنصب را با تنظیمات 

وینادوز قارار    Startupبار را در   این میاان شود.  ایجاد می start WampServer64 پس از نصب، یک میانبر بر روی دسکتاپ یا منوی استارت با عنوان

را نشان بدهد. این مرحلاه الزامای نباوده و تنهاا بارای       Wampیودکار اجرا شده و به کاربر وضعیت فعلی وب سرور  صورت بهدهید تا با الگین به ویندوز، 

 آید. شدن به ویندوز است و در صورت عدم انجام آن مشکلی در روند نصب پیش نمی مانیتورینگ سیستم در زمان الگین

  

    

توجه نمایید که در این کادر ابتدا 

)سمی کالن( زده و  ;یک کاراکتر 

سپس مسیر را به انتهای آن 

 اضافه نمایید.
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 سازی سازی درایو ذخیره آماده (01

در های ضبب شده را انتخاب نموده و براساس دستورالعمل ارائه شده در ادامه آن را فرمت و آماده استفاده نماییاد.   سازی فایل درایو مورد استفاده برای خییره

های رکورد ضبب شده در نظر گرفتاه   خییره فایل منظور به Eبوده است که درایو  Eو  Cروری که برای نصب استفاده شده است دارای دو درایو این سند، س

 فرمت نمایید. kilobytes 64بر روی مطدار  Allocation unit sizeشده است. این درایو را با تنظیم 

 
 

 تنظیمات وب سرور (00

 شود. برای این کار مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید: انجام می Wampتنظیمات وب سرور در این مرحله 

  بر روی آیکون سبز رنگWamp  در بخشTray  ویندوز کلیک چپ کرده و از منوی باز شده گزینهStop All Services  را انتخاب نمایید. با

 کند. این کار آیکون مربوطه به رنگ قرمز تغییر می

 

  بر روی آیکونWamp  که قرمز رنگ شده است، کلیک راست کرده و گزینه(Exit .را انتخاب کنید 
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  فایلwamp.rar  بر روی مسیر نصب از مسیر زیر برداشته و راWamp Web Server (فرض شیپ صورت به C:\wamp  استخراج نماییاد و ،

 های همنام را جایگزین نمایید. کلیه فایل

Web\Wamp Installation\wamp.rar 

 ایم چیزی غیر از  درایو دومی که در این راهنما در نظر گرفته که یدرصورتE: های پیکربندی  است، الزم است در تنظیمات فایلWamp  تغییراتی

تغییار دهیاد تاا نصاب      Eباه  تسهیل در روند نصب، از طریق ویندوز حرف درایو مورد نظر یود را  منظور بهشود  اعمال نمایید )باز هم پیشنهاد می

، تغییر دهید. در دایل هر فایل دو ”/f:/data“ مثالًرا به مسیر مورد نظر یود ) ”/e:/data“های زیر مطدار  انجام شود،. در دایل فایل یراحت به

 مورد هست که نیاز به تغییر دارد.

C:\wamp\bin\apache\apache2.4.9\conf\httpd.conf 

C:\wamp\bin\apache\apache2.4.9\conf\extra\httpd-ssl.conf 

  وب سرور را از طریق اجرای میانبرstart WampServer64 .بر روی دسکتاپ یا در منوی استارت، اجرا نمایید 

 های وب سرور تنظیم اجرای خودکار سرویس (02

 یودکار آماده به کار شوند. برای این کار: صورت بهاندازی مجدد سیستم  راهزیر تنظیم نمایید تا با  صورت بهرا  Wamp Web Serverهای  سرویس

  ترکیب کلیدی + R  را فشار داده، و در پنجرهRun  فرمانservices.msc  را وارد نموده و تأیید کنید تا پنجرهServices .باز شود 

 

 های  ها دو سرویس با نام در لیست سرویسwampapache64  وwampmysqld64          را بیابیاد. باا کلیاک راسات بار روی هار یاک از ایان

 Automaticباه حالات    Manualسارویس را از حالات    Startup typeرا انتخاب کرده و در پنجره باز شده  Propertiesها، گزینه  سرویس

 تغییر دهید. این کار را برای هر دو سرویس انجام دهید.
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 افزار سرور ویدئوکنفرانس نرمهای اصلی  نصب فایل (03

 به ترتیب مراحل زیر را انجام دهید:گردد. برای این کار  نصب می C:\Rasadدر مسیر  دئوکنفرانسیوهای سرور  فایل

  کپی نمایید. Cرا در ریشه درایو  Rasadفولدر الف، 

را اجرا نمایید. با اجرای این برنامه، فاایلی بناام    SerialGenerator.exeشده و فایل  های مورد استفاده برای نصب در فایل Activationوارد مسیر ب، 

data_serial این فایل را برای شرکت رصد به آدرس ایمیل  کند. تولید میinfo@rasadco.com  ارسال نمایید.  22507885-021و به شماره تلفن

 کپی کنید. C:\Rasad\MCUرا در مسیر  dataسپس فایل دریافت شده از شرکت بنام 

بار روی   Window Serviceهای سامانه ویدئوکنفرانس را نصب نمایید. سامانه شامل سه سرویس است کاه در قالاب ساه     بایست سرویس ج، اکنون می

 های زیر را به ترتیب اجرا نمایید: ها فایل شود. برای نصب آن سیستم نصب می

C:\ Rasad\ WatcherService\ Register_service.bat 

C:\ Rasad\ MCUAssistantService\ Rasad.VC.CommunicationService.Install.bat 

C:\ Rasad\ MCUAssistantService\ Rasad.VC.MCUAssistantService.Install.bat 

 کپی نمایید. :Eاز مسیر زیر را در ریشه درایو  dataفولدر  د،

Web\Web Installation\data 

 

 نصب مرورگر (04

به کنسول وب سامانه جهت انجاام   تر راحتنصب نمایید. از این مرورگر جهت دسترسی بر روی سرور را از مسیر زیر  Google Chrome مرورگرافزار  نرم

 تنظیمات مدیریتی و نصب استفاده یواهد شد.

Prerequisites\ Browser\ GoogleChrome-x86.exe 
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 ویدئوکنفرانس سامانه نصب از پس تنظیمات

ابتدا مطمئن شوید که وب سرور در حال اجرا است. برای شروع ابتادا   بایست بر روی سیستم انجام شود. ویدئوکنفرانس، تنظیمات اولیه زیر میپس از نصب سامانه 

 که بر روی سرور نصب شده است، وارد آدرس زیر شود: Google Chromeبا استفاده از مرورگر 

http://localhost/mcu 

 شود: صفحه ورود به سیستم نمایش داده می

 

 

 سیستم به شرح زیر وارد سامانه شوید: فرض شیپاستفاده از نام کاربری و رمز عبور با 

 adminنام کاربری: 

 adminرمز عبور: 

 اکنون تنظیمات را به ترتیب زیر انجام دهید:

 

 تنظیمات عمومی (0

براساس تصاویر نشان تنظیمات را کلیک کنید. سپس « تنظیمات عمومی»عمومی سیستم، از منوی سمت راست بر روی گزینه  برای دسترسی به تنظیمات

 :داده شده در زیر  اعمال نمایید
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سرور را در اینجا وارد  IPآدرس 

 کنید.

سرور را در این  DNSآدرس 

 قسمت وارد نمایید.

 Activeنام دامنه 

Directory .را وارد کنید 

 Activeخواهید سیستم با در صورتیکه می

Directory .کار کند، این گزینه را فعال کنید 

ایجاد Active Directoryنام کاربری که مخصوص ارتباط سامانه با 

است را در  Active Directoryشده است و یک نام کاربری معتبر در 

 اینجا وارد کنید.

وص رمز عبور کاربری مخص

 Active Directoryارتباط با 

در ارتباط باشد و جلسات از   Exchange Serverخواهید سیستم با در صورتیکه می

 طریق آن به کاربران اعالم شود، این گزینه را فعال نمایید.

آدرس ایمیل سرور در شبکه 

(SMTP Server) 

 SMTPپورت دسترسی به 

Server 
است. این نام  Exchange Serverنام کاربری که مخصوص ارتباط با 

 Active Directoryبا نام کاربری استفاده شده برای  معموالًکاربری 

 یکسان است.

ایمیل سرور تنظیم شده است که با احراز هویت اتصال به آن انجام شود، این  کهیدرصورت

 گزینه را فعال نمایید و موارد بعدی را تکمیل کنید.

رمز عبور احراز هویت با 

 ایمیل سرور

ارسالی  هاییمیلافرستنده در  عنوانبهآدرس ایمیلی که 

 .شودیمسامانه استفاده 
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 تنظیمات ضبط (2

براساس تصاویر نشان داده شده در  تنظیمات را کلیک کنید. سپس« ضبب تنظیمات»برای دسترسی به تنظیمات ضبب، از منوی سمت راست بر روی گزینه 

 زیر  اعمال نمایید:

 

 فرض شیپتغییر رمز ورود  (3

را کلیک کنیاد  « تغییر رمز ورود» نهیگزرا تغییر دهید. برای این کار از منوی سمت راست،  adminخکر شده در باال، رمز عبور کاربر  پس از انجام تنظیمات

، و رمز جدید و تکرار آن، رمز عبور را تغییار دهیاد   admin فرض شیپتا وارد بخش تغییر رمز عبور شوید. در این قسمت با وارد کردن رمز عبور فعلی )رمز 

 ری شود.تا از دسترسی غیرمجاز به سیستم جلوگی

 

بر روی سرور نصب شده است را  MCUاصلی  هایمسیری که سرویس

در این قسمت وارد کنید. در صورتیکه مطابق با این راهنما نصب را انجام 

 را در این محل وارد کنید. C:\Rasad\MCUداده باشید، مقدار 

های ضبط شده سیستم در نظر گرفته مسیری که برای ذخیره فایل

شده است. در صورتیکه مطابق با این راهنما نصب را انجام داده 

 را وارد کنید. E:\data\recordingsباشید، در این قسمت 

شده  یگذار اشتراکهای ری که برای ذخیره فایلمسی

سیستم در نظر گرفته شده است. در صورتیکه مطابق با 

این راهنما نصب را انجام داده باشید، در این قسمت 

E:\data\uploads .را وارد کنید 
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 تنظیمات ضبط ثانویه (4

وارد ساامانه   adminc فارض  شیپا و رمز عباور   admincشوید. این بار با کاربر  http://localhost/mcuوارد آدرس  مجدداًاز سامانه یارج شده و 

هاای   ، مطابق شکل زیر مسیر خییره فایلشود را انتخاب کنید. در بخشی که باز می« تنظیمات ضبب کنترلر»شوید. سپس در منوی سمت راست، گزینه 

 ضبب شده را مشخص کنید.

 

را کلیک کنیاد تاا   « تغییر رمز ورود» نهیگزرا نیز تغییر دهید. به این صورت که از منوی سمت راست،  admincپس از انجام تنظیمات، رمز عبور کاربر 

، و رمز جدید و تکرار آن، رمز عبور را تغییر دهید adminc فرض شیپوارد بخش تغییر رمز عبور شوید. در این قسمت با وارد کردن رمز عبور فعلی )رمز 

  تا از دسترسی غیرمجاز به سیستم جلوگیری شود.

 یک بار سرور را رستارت نمایید. ،5
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 ضمایم

 (httpsها برای ارتباط امن ) گواهینامهروش تهیه و نصب  

مراحل با این فرض است که  مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.یواهید مورد استفاده قرار دهید،  های جدیدی برای نصب بر روی سرور می در صورتیکه گواهینامه

 نصب شده باشد. C:\wampدر مسیر  Wampوب سرور 

 محیطی زیرتنظیم متغیر  -1

OPENSSL_CONF = C:\wamp\bin\apache\apache2.4.9\conf\openssl.cnf 

 ، باز کنید.Run as administratorبا مجوزهای کامل ) Command Promptیک پنجره  -2

 دستور زیر را در پنجره وارد کنید: -3

cd C:\wamp\bin\apache\apache2.4.9\bin 

 اجرا کنید: Command Promptفرمان زیر را در پنجره  -4

openssl genrsa -des3 -out server.key 1024 

 rasadvc45786951مثال  طور بهبا دریواست رمز عبور، یک رمز عبور وارد نمایید، 

 سپس دستور زیر را اجرا نمایید: -5

openssl req -new -key server.key -out server.csr 

 دریواستی از این دستور وارد نمایید: های مشخصات را زیر را برای ورودی

Country Name: IR 

State or Province Name: Tehran 

Locality Name: Tehran 

Organization Name: TMICTO 

Organization Unit Name: VideoConference 

Common Name: *.tehran.iri 

Email Address: rasadnvcs@tehran.ir 

A challenge password: rasadvc936851tehran 

An optional company name: Rasad Intelligent Technologies 

باشد را به تولید کننده گواهینامه در سازمان یود بدهید تا  را که فایل مورد نیاز برای دریواست گواهینامه می server.csrاکنون فایل تولید شده با نام  -6

 فایل گواهینامه را دریافت نمایید.

نصاب آن بار روی وب    منظاور  باه ، ،Cert-10.255.151.202-950804.cerمثال فایل  طور به cer.)فایل با پسوند  از دریافت فایل گواهینامهبعد  -7

 برای این کار از دستوراتی مشابه باا دساتورات زیار    بایست رمز عبور روی آن را حذف کنید و آن را قابل استفاده توسب وب سرور نمایید. ابتدا می سرور

 استفاده کنید:

openssl rsa -in [file1.key] -out [file2.key] 
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file1.key  فایل ورودی وfile2.key  .با اجرای این دستور، رمز فایل را از شما دریواست کارده و پاس از آن فایال دوم کاه     فایل یروجی بدون رمز است

 فایل تولیدی است بدون رمز عبور یواهد بود.

در ویندوز نصب نمایید. برای این کار تنها کافی است بر روی فایل گواهینامه کلیک راسات   Certificate Storeدر را تولیدی بدون رمز سپس فایل  -8

 یواهید انتخاب کنید. برای نصب هر فولدری را که می انتخاب نمایید.ر ا  Install Certificateکرده و گزینه 

 Manageبگیاریم. بارای ایان کاار وارد بخاش       Exportبایست همان را به فرمات دیگاری از وینادوز     میپس از نصب گواهینامه بر روی ویندوز،  -9

Computer Certificates   اساتارت تایاپ کنیاد،. ساپس در      یمناو در ویندوز سرور شوید )برای دسترسی به آن تنها کافی است همین ماتن را در

و از زیرمنوی  All Tasksدر ویندوز نصب کردیم را بیابید. بر روی آن کلیک راست کرده، گزینه ای که در مرحله قبل  که باز شده، گواهینامه یا پنجره

یواهاد انتخااب    شود، مراحل را به ترتیب طی کرده و در قسمتی که فرمت مورد نظر را می ای که باز می در پنجرهرا انتخاب نمایید.  Exportآن گزینه 

 خییره نمایید. server.cerفایل نهایی را با نام  را انتخاب نمایید. Base-64 encoded X.509 (.CER)کنید، فرمت 

 

 را که در مراحل باال ایجاد شد را در مسیر زیر کپی کنید: server.keyاکنون فایل  -10

C:\wamp\bin\apache\apache2.4.9\conf\ssl.key 

 را در مسیر زیر قرار دهید: server.cerو فایل 

C:\wamp\bin\apache\apache2.4.9\conf\ssl.crt 

 سیستم آماده استفاده است.

 

 

 

 

 


