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 برنامه سرویس تخلیهمراحل نصب برنامه 

برنامه  شرکت علم و صنعت را توضیح دهیم. سرویس تخلیهنرم افزار و راه اندازی قصد داریم تا مراحل نصب  متندر این 

. جهت راه اندازی تشکیل شده است "برنامه مدیریت دستگاه ها"و  "سرویس مدیریت دستگاه ها"دو بخش سرویس تخلیه از 

در ادامه طریقه  در ترتیب نصب این دو برنامه وجود ندارد. یباید این دو برنامه نصب شوند. قابل توجه است که اولویتسیستم، 

 شده است. آوردهنصب این دو برنامه به همراه تصاویر 

 . قابل توجه است که براینیاز است SQL Server پایگاه داده  بهجهت نصب و راه اندازی برنامه سرویس تخلیه، 

  نیازی دارید. نیز استفاده از برنامه، به قفل سخت افزاری و یا مجوز نرم افزاری

 یبرنامه ها یفعالسازمستند "در صورت بروز هر گونه مشکل در استفاده از قفل سخت افزاری و یا مجوز نرم افزاری به  نکته:

 مراجعه شود. "یندوزتحت و

 سرویس مدیریت دستگاه ها 1

 دستگاه ها، مراحل زیر را انجام دهید. جهت نصب سرویس مدیریت

 Windowsو یا  Windows Installer ، .Net Framework4 1.1 در صورتی که سیستم پیغامی جهت نصب مرحله اول:

Image Component  ست دکمه ا کافی ،به شما دادAccept را بزنید. 

 را انتخاب کنید. "Next"گزینه در این مرحله بر روی سیستم خود،  سرویس مدیریت دستگاه،نصب  جهت :دوممرحله 
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در این مرحله چند گزینه وجود دارد که بنا به شرایط می توانید آنها را فعال و یا غیرفعال کنید. در ادامه  سوم:مرحله 

 آورده شده است:مرتبط با هر یک از گزینه ها توضیحات 

 

 

 SQL Server Run on local machine :سرویس مدیریت دستگاهاجرا شدن  صورت انتخاب این گزینه، در 

 یم نصب هیتخل سیکه سرو یوتریکامپ یرو دیبا گریوابسته خواهد شد. به عبارت د SQL Serverبه اجرا شدن 

در صورتی  اجرا نمود. زیرا ن سرویس مدیریت دستگاه هااز آن بتوان  پساجرا شود تا  SQL Serverابتدا  ،شود

اه ها، بر روی یک سیستم راه اندازی شده باشند، پیشنهاد می و سرویس مدیریت دستگ SQL Serverکه برنامه 

 این گزینه انتخاب شده باشد.حتما شود 

در صورتی که در هنگام نصب سرویس مدیریت دستگاه ها، گزینه اول را فعال کرده باشید، جهت انتقال برنامه توجه: 

SQL Server .از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر، باید سرویس مدیریت دستگاه را مجددا نصب کنید  

 : Create new Database  جادیا یدیجد بانک اطالعاتی میبخواه که میینما یم انتخاب یهنگام را نهیگز نیا 

و در مسیر  نشدهبرنامه ایجاد  پوشهاطالعاتی در بانک  ،)توسط این گزینه. میینما رهیذخ آن در را اطالعات و نموده

 (.برای ایجاد بانک اطالعاتی ایجاد خواهد شد SQL Serverپیش فرض 

 بوده و قابل تغییر نمی باشد. EOSDBنام پایگاه داده  توجه:

 : Create Database in Application folder به نام  پوشه ای در بانک اطالعاتی نه،یگز نیا انتخاب با 

"Data"  می شود. جادیا برنامهو در مسیر نصب 
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 : Lock Service run on local machine ،به سرویس مدیریت دستگاه، اجرا شدن  با انتخاب این گزینه

 نصب هیتخل سیکه سرو یوتریکامپ یرو دیبا گریوابسته خواهد شد. به عبارت د EosLockServiceاجرا شدن 

در  اجرا نمود. زیرا ن سرویس مدیریت دستگاهاز آن بتوان  پسد تا اجرا شو EosLockServiceابتدا  ،شود یم

اه ها، بر روی یک سیستم راه اندازی شده باشند، پیشنهاد و سرویس مدیریت دستگ سرویس قفلصورتی که برنامه 

 می شود حتما این گزینه انتخاب شده باشد.

ورتی که در هنگام نصب سرویس مدیریت دستگاه ها، گزینه آخر را فعال کرده باشید، جهت انتقال برنامه سرویس در ص توجه:

 دستگاه را مجددا نصب کنید.  مدیریتباید سرویس ، از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگرقفل 

 را انتخاب کنید. "Next"بعد از فعال کردن گزینه های موردنظر، دکمه 

تعیین می توان مسیر نصب برنامه سرویس مدیریت دستگاه را  "Browse"، از طریق دکمه مرحلهدر این : مرحله چهارم

  را انتخاب کنید. "Next"کنید. سپس گزینه 

 

 را انتخاب کنید. "Next"در این مرحله کافی است تا گزینه مرحله پنجم: 

در آن نام سرور )نام سروری باید نمایش داده می شود، که  صفحه ای به شما، سرویسدر این مرحله از نصب  مرحله ششم: 

در صورت صحت  را وارد کنید.عبور  رمزروی آن نصب شود(، نام کاربری و بر تا سرویس مدیریت دستگاه ها  دکه درنظر داری

 می رسد. سرویس مدیریت دستگاه ها به پایانعملیات نصب "Accept"اطالعات وارد شده در این قسمت،  با زدن دکمه 
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 مدیریت دستگاه ها  برنامه 2

 جهت نصب برنامه مدیریت دستگاه ها، مراحل زیر را انجام دهید.

 را انتخاب کنید. "Next"گزینه در این مرحله نصب برنامه بر روی سیستم خود،  جهت مرحله اول:
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 تعیین کنید.در این مرحله، مسیری که می خواهید برنامه در آن نصب شود را  مرحله دوم:

 

 

را انتخاب  "Close"پس از نصب برنامه گزینه را انتخاب کنید.  "Next"در این مرحله، کافی است تا گزینه  مرحله سوم:

 کنید. 

و  ")سرویس مدیریت دستگاه ها(EOSHardwareWinService"پس از اتمام عملیات نصب، پوشه های  :چهارممرحله 

" EOSHardwareManager )در  مشاهده خواهد شد.  برنامهنصب  به صورت مجزا در مسیر ")برنامه مدیریت دستگاه ها

 کنید: طریق زیر عملبه یر دهید، تغیصورتی که بخواهید مشخصات برنامه سرویس قفل را 

 ازرا با استفاده   EOSHardwareWinService.exe.configرفته و فایل "سرویس مدیریت دستگاه ها"به مسیر نصب 

 باز کنید. در این فایل مشخصات زیر را وارد کنید:  Notepadبرنامه 

 LockServerIPدر این قسمت باید :IP  که سرویس قفل بر روی آن نصب شده است، مشخص شود. در  سیستمی

را در این قسمت 120.7.7.1صورتی که برنامه سرویس قفل و برنامه کاربردی بر روی یک سیستم نصب شده اند، 

 شده است.وارد 

 LockServerPort با سرویس قفل ارتباط برقرار می کند. اما 10577: برنامه در حالت پیش فرض از طریق پورت 

در صورتی که سرویس قفل را بر روی پورت دیگری تنظیم کرده باشید، باید شماره پورت تعریف شده را در این 

 قسمت وارد کنید.

در صورتی که بخواهند چند کاربر به صورت همزمان از این برنامه استفاده کنند، باید برنامه مدیریت دستگاه ها را بر  توجه:

  و مشخصات پایگاه داده را برای آنها تنظیم کرد. روی سیستم های دلخواه نصب کرد
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،  " سرویس مدیریت دستگاه "و  " برنامه مدیریت دستگاه ها "توجه داشته باشید که مشخصات پایگاه داده برای  توجه:

 یکسان معرفی شود. در غیر اینصورت برنامه نمی تواند به درستی کار کند.

  باید یکسان باشد. "برنامه مدیریت دستگاه ها  "و  "سرویس مدیریت دستگاه  "نسخه برنامه  توجه:

 شماپرسش های پاسخ به  3

 پاسخ پرسش

خطا در  "در صورتی که پیغام 

به شما  "اجرای سرویس

نمایش داده شود، چه راه 

 حلی پیشنهاد می شود؟

  در فایل  سرویس قفل تنظیمات برنامهدرصورتی که"EOSHardwareWinService.exe" 

نمایش داده می  "خطا در اجرای سرویس"اشتباه وارد شود، درهنگام اجرای سرویس در برنامه، پیغام 

 شود.

  ممکن است سرویس مدیریت دستگاه ها متوقف باشد. در این صورت باید به سرویس های ویندوز

 کنید. Restartیستم خود را کنید. همچنین می توانید س Startخود مراجعه کرده و آن را 

 کنید و از طریق برنامه مدیریت دستگاه ها، آن را اصالح تی خود را بازنگری تنظیمات بانک اطالعا

 کنید.

  ممکن است سرویسSQL Server  .در این صورت باید به سرویس های ویندوز شما متوقف باشد

 کنید. Restartکنید. همچنین می توانید سیستم خود را  Startخود مراجعه کرده و آن را 

اگر در هنگام نصب سرویس 

مدیریت دستگاه ها، بعد از 

وارد کردن مشخصات پایگاه 

داده، پیغام خطا به شما 

نمایش داده شود، چه راه 

 حلی پیشنهاد می شود؟

نصب سرویس مدیریت در هنگام و  درصورتی که بانک اطالعاتی برنامه از قبل وجود داشته باشد

 Create New"و یا "Create database in Application folder"دستگاه ها، تیک گزینه 

database"  با پیغام خطا مواجه می شوید.، زده باشدرا 

بر روی بانک اطالعاتی برنامه را نام بانک اطالعاتی قبل را تغییر داده و یا پیشنهاد می شود 

 کنید.دیگری نصب 
 

چگونه می توان پیغام ها و 

خطاهای سرویس تخلیه را 

 مشاهده و بررسی کرد؟

 نام های ویندوز با eventدر  برنامه سرویس تخلیهو همچنین مشخصات قفل  ها،  خطاهاکلیه پیغام 

source name=EosHardwareWinService  شما می توانید برای مشاهده شودذخیره می .

، گزینه Administrative toolsمراجعه کرده و در قسمت  Control Panelکامل پیغام ها، به 

Event Viewer  را انتخاب کنید. در این قسمت ازWindows Logs قسمت ،Application 

 . در اینجا می توانید پیغام های خطا را مشاهده کنید.را باز کنید

 


